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العدد الثاني واألربعون  - محرم 1436 هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

Opens In Riyadh 10-13 November

Minister of Finance Opens
 The Fifth Meeting of The Middle

East / North Africa Tax Forum

المنتدى الضريبي الخامس 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصلحة تشارك 
بمؤتمر اتحاد السلطات 
الضريبية للدول االسالمية

اجتماع المدراء 
الثالث عشر في 
مكة المكرمة
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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

المنتدى الضريبي 
الخامس للشرق األوسط 

وشمال أفريقيا
والدخل          الزكاة  بم�صلحة  ممثلة  ال�صعودية  العربية  المملكة  ا�صت�صافت 
الفترة  في  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  الخام�س  ال�صريبي  المنتدى 
هي  الموؤتمر  لهذا  المملكة  ا�صت�صافة  اإن  ـــ  /1436ه محرم   20-17 من 
المملكة  في  الزكاة  وجباية  ال�صريبي  النظام   العالم عن  فر�صة لطالع 
ويعد النظام ال�صريبة في المملكة من اأف�صل الأنظمة في العالم، ويتناول 
وتحدياتها  ال�صريبية  ال�صيا�صات  تتناول  وحيوية  مهمة  موا�صيع  الموؤتمر 
والتي  الأربـــاح  وترحيل  ال�صريبية  الأوعــيــة  تاآكل  مثل  معالجتها.  و�صبل 
�صواء  كافة  الــدول  في  ال�صريبية  والعدالة  ــرادات  الإي كبير  وب�صكل  تهدد 
المملكة موؤخرًا  الدخل في  النامية، قد خ�صع نظام �صريبة  اأو  المتقدمة 
لمراجعة �صاملة ، و�صدر النظام  في �صيغته الجديدة عاك�صًا الم�صتجدات 
ال�صمولية  حيث  من  العالمية  الممار�صات  اأف�صل  ومواكبا  القت�صادية 
وال�صفافية والو�صوح مع مراعاة �صهولة التطبيق واعتدال ن�صب ال�صريبة 

كما يخ�صع نظام جباية الزكاة لمراجعة �صاملة بهدف تحديثه.
وَتحر�س م�صلحة الزكاة والدخل على تنفيذ خطة تحديث �صاملة لهيكلها 
ذلك  عن  َنتج  وقد  المعلومات،  تقنية  وتطوير  اأعمالها  واأتمتة  التنظيمي 
توفير خدمات �صاملة ومي�صرة للمكلفين مثل الت�صجيل وتقديم الإقرارات 
المعنية،  الحكومية  الأجهزة  مع  المعلومات  وتبادل  الكترونيا  والت�صديد 
اأف�صل  والنفتاح على  والتحديث  التطوير  اأعمال  والم�صلحة م�صتمرة في 

الممار�صات والتجارب العالمية.
في  بفاعلية  وت�صارك  الدولية  المحافل  من  العديد  في  ع�صو  المملكة  اأن 
القت�صادي  التعاون  منظمة  اجتماعات  وفــي  واأعمالها،  اجتماعاتها 
بالتعاون  المعنية  الخبراء  والتنمية ب�صفة مراقب، وفي اجتماعات لجنة 
والجتماعي  القت�صادي  للمجل�س  التابعة  ال�صريبية  الم�صائل  في  الدولي 
لالأم المتحدة، كما ت�صارك في هذا المنتدى ال�صنوي، وفي منتدى الحوار 
الدول  في  ال�صريبية  ال�صلطات  اتحاد  في  ع�صو  وهي  الدولي،  ال�صريبي 

الإ�صالمية. 
فعاليات  لتغطية  والدخل  الزكاة  ن�صرة  من  العدد  هــذا  تخ�صي�س  وتــم 
العدد طموح ور�صى كافة  الذي نطمح فيه ان يحقق هذا  ب�صكل  الموؤتمر 

قراء المجلة. 
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المحتويات

المنتدى الضريبي الخامس للشرق األوسط وشمال أفريقيا
10

تآكل األوعية وترحيل األرباح في 
االقتصاد الرقمي

اللجنة االستئنافية الضريبية تناقش اقتصاديات الظل
ضوابط إضافة األرباح الموزعة إلى 

الوعاء الزكوي

٣٤٤0٤٢
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  نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

العدد )42( - محرم 1436 هـ

المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن إبراهيم العبد اللطيــف
صـــالـح بن عبـدالرحمن القبـــاع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

هيئة التحرير

أحمد بن عبدالعزيز أباالخيل
بندر بن أحمد الموسى

حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

با�صم مدير التحرير
�س.ب  : 6898  

الريا�س: 11187
هــــــاتف: 4349999 1 966+

فاكــــــ�س: 4349800 1 966+ 
رقم الإيداع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa   

إعداد وتنفيذ

�س.ب  : 250772  
الريا�س: 11391

هـــــــاتف: 4161412 1 966+
فاكــــــ�س: 4161310 1 966+ 

www.gulfeone.com       

جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.

اجتماع المديرين الـ 1٣ في مكة المكرمة

عقد جولة مفاوضات إلبرام اتفاقية لتجنب االزدواج 
الضريبي مع المملكة األردنية

المصلحة تشارك بمؤتمر اتحاد السلطات الضريبية للدول 
االسالمية

تقنية المعلومات تقيم ورشة عمل لمكافحة الفيروسات

مصلحة الزكاة والدخل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها 
في عيد األضحى المبارك

دورة تدريبية لمنسوبي أرامكو بالظهران

٤

٥

٦

٧

٨

٩

األخبار

٤٩ شحن بطارية السيارة خالل دقيقتين باستخدام تقنية جديدة

٥٢

٤

إنتاج وقود طائرات من زيت الطهي
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أخبار

بمشاركة 24 دولة 

المصلحة تشارك بمؤتمر اتحاد 
السلطات الضريبية للدول االسالمية

لتحاد  ع�صر  الحادي  الموؤتمر  في  والدخل  الزكاة  م�صلحة  �صاركت 
خالل  تون�س  في  عقد  والــذي  ال�صالمية  للدول  ال�صريبية  ال�صلطات 
�صبتمبر   11-   7 1435 هـــ  الموافق   القعدة  ذو   16  -  12 من  الفترة 

2014م. 
ابراهيم  ال�صتاذ  الم�صلحة  عــام  مدير  �صعادة  المملكة  وفــد  تراأ�س 
المفلح. وعر�س الأ�صتاذ نا�صر الذيبان مدير عام ادارة كبار المكلفين 
بم�صلحة الزكاة والدخل  خبرة الم�صلحة في مجال تح�صيل الزكاة 

وال�صريبة على ادوات التمويل ال�صالمي .
و�صارك في هذا الموؤتمر اأربعة وع�صرون دولة. واأُعتمد في الجتماعات 

ال�صودان وخطة  العامة لالتحاد وجمهورية  اتفاقية المقر بين الأمانة 
الدول  ا�صتراكات  وحجم  القادمة  ال�صنوات  للثالث  والميزانية  العمل 
الع�صاء.  وتقرر اأن يعقد الموؤتمر القادم لالتحاد في الدوحة في �صهر 
�صبتمبر عام 2015م. وكان مو�صوع الموؤتمر لهذا العام  )ال�صرائب عن 

ال�صيرفة ال�صالمية (. 
اأ�صار  معالي وزير القت�صاد والمالية التون�صي الأ�صتاذ حكيم بن حمودة 
عند افتتاح الموؤتمر الى اأهمية مو�صوع الموؤتمر خا�صة في ظل تنامي 
اأدوات التمويل غير التقليدية .واعتزام تون�س طرح �صكوك  ا�صتخدام 

بمبلغ 300 مليون دولر تتما�صى مع ال�صريعة ال�صالمية.
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مصلحة الزكاة والدخل تشارك في االجتماع 
السابع للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل 

المعلومات لألغراض الضريبية في برلين
�صاركت م�صلحة الزكاة والدخل في الجتماع ال�صابع للمنتدى العالمي 
لل�صفافية وتبادل المعلومات لالأغرا�س ال�صريبية، الذي عقد في برلين 
و29  الموافق 28  لعام 1436هـ  المحرم  و5   4 يومي  األمانيا خالل  في 
اأكتوبر 2014م ، وهذا هو اأكبر اجتماع يعقده المنتدى منذ تاأ�صي�صه في 
�صنة 2009م. وقد تاألف وفد الم�صلحة من نائب المدير العام للعمليات 
الم�صاندة الأ�صتاذ �صالح بن علي العواجي رئي�صًا، والأ�صتاذ نايف بن 
حيث  ع�صوًا.  الدولية  وال�صوؤون  العمليات  اإدارة  من  القحطاني  هذال 
المتعلقة  الرئي�صة  النقاط  من  كثير  مناق�صة  على  الجتماع  هذا  ركز 
برفع درجة ال�صفافية بين الدول فيما يتعلق بالمعلومات ال�صريبية اإلى 
م�صتويات اأعلى. ومن المعلوم اأن هذا المنتدى يجري مراجعات دورية  
يتعلق  فيما  ال�صفافية  بمعايير  التزامها  في  النظير  مراجعة  ت�صمى 

بالمعلومات ال�صريبية وتبادلها فيما بينها.
وقد تو�صل المنتدى في الجتماع الأخير اإلى النتائج التالية:

عن  الجديد  المعيار  بتنفيذ  الأع�صاء  من  العظمى  الأغلبية  التزام 
التبادل التلقائي للمعلومات في �صنة 2017م اأو بنهاية �صنة 2018م. مع 
التعبير عن الدعم لأع�صاء المنتدى، خا�صة الدول النامية للم�صاركة 

في التبادل التلقائي الجديد وال�صفاف.

الموافقة من ناحية المبداأ على مراجعة ال�صروط المرجعية للمنتدى، 
التي �صتت�صمن الآن �صرط حفظ معلومات عن الملكية النفعية )المالك/ 
عن  المعلومات  تبادل  معيار  اأن  ل�صمان  النهائي(  المالك  المنتفع/ 
الطلب يواكب بيئة التبادل التلقائي للمعلومات، و�صيطبق هذا التغيير 
على الجولة التالية من المراجعة عن التبادل عند الطلب )ابتداًء من 

2016م(
التعهد بتوفير دعم اأكبر للدول النامية من خالل ت�صهيل م�صاركتها في 
التبادل التلقائي للمعلومات ومن خالل اإطالق مبادرة اأفريقيا )م�صروع 
التبادل  لإ�صناد  اأدوات  وبناء  الوعي  درجــة  لرفع  �صنوات  ثالث  مدته 

الفعال للمعلومات(.
التلقائي  بالتبادل  التزامها  عن  �صريبية  ووليــة  دولــة   )89( عبرت 
للمعلومات: )56( دولة وولية في �صنة 2017م و)33( دولة وولية في 
التلقائي في  بالتبادل  التزامها  المملكة عن  وقد عبرت  �صنة 2018م، 

�صنة 2018م.
)المرحلة  للمملكة  النظير  مراجعة  �صتجرى  فاإنه  مرتبط،  �صاأن  وفي 
الثانية( التي يقوم بها المنتدى العالمي في المنت�صف الأول من �صنة 

2015م.
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جرى بحث تطورات نظام الزكاة الجديد والتحصيل كان الموضوع الرئيسي 

اجتماع المدراء الثالث عشر في مكة المكرمة

عقدت م�صلحة الزكاة والدخل اجتماعها ال�صنوي الثالث ع�صر، يومي 
المكرمة،  مكة  في  ـــ،  1435ه الحجة  ذو  و29   28 والخمي�س  الأربــعــاء 
وراأ�س الجتماع �صعادة الأ�صتاذ اإبراهيم بن محمد المفلح، مدير عام 

م�صلحة الزكاة والدخل بح�صور النواب ومدراء الفروع والإدارات.

األقى  بعدها  الحكيم،  الذكر  من  اآيــات  بتالوة  الجتماع  ا�صتهل  وقد 
�صعادة الأ�صتاذ عبد اهلل بن حوتان النفيعي، مدير عام فرع الم�صلحة 

في مكة المكرمة كلمة ترحيبية، رحب خاللها بالح�صور.
الفرع على ح�صن  فيها جهود  �صكر  العام،  للمدير  بكلمة  بداأ الجتماع 
التنظيم واللجنة ال�صت�صارية على الإعداد الجيد لالجتماع، واأ�صار اإلى 
اأهمية عقد مثل هذه الجتماعات الدورية؛ لبحث المو�صوعات المهمة 
الإجـــراءات  توحيد  �صاأنها  من  التي  الم�صلحة،  باأعمال  تتعلق  التي 
والت�صهيل على المكلفين، تحقيقا لتوجيهات ولة الأمر، حفظهم اهلل، 

ورّحب بمدراء الفروع الجديدة. 
ال�صابق،  اإلى التطورات الحا�صلة في الم�صلحة منذ الجتماع  وتطّرق 
خا�صة ما يتعلق با�صتخدام الأنظمة الآلية والربط مع الجهات الحكومية 
نوه  كما  الجديد،  الزكاة  جباية  نظام  م�صروع  حيال  التطورات  واآخــر 
المملكة  لكون  الدولي،  ال�صريبي  ال�صاأن  في  الم�صلحة  دور  بتنامي 
للم�صلحة  الحالي  التوجه  اأن  وذكــر  الع�صرين،  مجموعة  في  ع�صوًا 
يتمحور حول  تطوير الكوادر الوطنية لتتواكب مع التطورات في المجال 

الزكوي وال�صريبي.
هذا  لجتماع  الرئي�صي  المو�صوع  كان  التح�صيل  مو�صوع  اأن  يذكر   
العام، وقد بلغت ح�صيلة الزكاة وال�صريبة في الأ�صهر الع�صرة الأولى 
من العام المالي الحالي 24.5 مليار ريال، تمثل نحو 98 في المائة من 

اإيراد العام الما�صي كاماًل.
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استكمال الجولة الثالثة بالرياض

عقد جولة مفاوضات إلبرام اتفاقية لتجنب 
االزدواج الضريبي مع المملكة األردنية

ُعِقدت الجولة الثالثة من المفاو�صات ب�صاأن اإبرام اتفاقية لتجنب الزدواج 
في  ال�صقيقة  الأردنية  والمملكة  ال�صعودية  العربية  المملكة  بين  ال�صريبي 
مقر م�صلحة الزكاة والدخل في الريا�س في الفترة من 12 اإلى 16 / 11 / 

1435هـ الموافق 7 اإلى 11 / 9 / 2014 م.
 - الخرا�صي  العزيز  عبد  بن  فهد  الأ�صتاذ  �صعادة  ال�صعودي  الفريق  تراأ�س   
نائب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل للبرامج وال�صيا�صات، بينما تراأ�س 
النائب  ال�صمارات - م�صاعد  الأ�صتاذ علي بن فالح  الأردني �صعادة  الفريق 
دائرة  في  القانونية  وال�صوؤون  ال�صريبية  العامة  النيابة  في  ال�صريبي  العام 

�صريبة الدخل والمبيعات الأردنية. 
وتم خالل هذه الجولة ا�صتكمال مناق�صة مواد التفاقية كافة، في جوٍّ �صاده 
زالت  وما  التفاقية،  مواد  معظم  على  الطرفان  واتفق  المتبادل،  التفاهم 
اأن  البلدين على  المخت�صين في  المواد معّلقة؛ لمراجعتها مع  هناك بع�س 

تتم مناق�صتها في جولة مقبلة.

ّ
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أخبار

مصلحة الزكاة والدخل تقيم 
حفل معايدة لمنسوبيها 
في عيد األضحى المبارك

محمد  بن  اإبراهيم  الأ�صتاذ  والدخل،  الزكاة  م�صلحة  عام  مدير  �صعادة  ا�صتقبل 
الم�صلحة  من�صوبي  من  المهنئين  العامة،  لـــالإدارة  الرئي�صي  البهو  في  المفلح 

بمنا�صبة حلول عيد الأ�صحى المبارك والحتفال بهذه المنا�صبة ال�صعيدة.
وموظفي  الإدارات  مديري  من  وعدد  العام  المدير  نواب  المعايدة  حفل  وح�صر 
المحبة  اأوا�صر  لتوطيد  اللقاء  هذا  اإقامة  على  الم�صلحة  وتحر�س  الم�صلحة. 

والإخاء بين من�صوبيها وم�صاركتهم منا�صبة الحتفال بالعيد.

استمرت لثالثة أيام

تقنية المعلومات تقيم ورشة 
عمل لمكافحة الفيروسات

في مقر الدارة العامة اقيمت فعاليات ور�صة عمل خا�صة بم�صئولي الحا�صب بفروع 
وقام  اأيــام،  ثالثة  لمدة  وا�صتمرت  المعلومات.  اأمــن  اإدارة  ومن�صوبي  الم�صلحة 
بافتتاح  الحناكي  �صالح  بن  اإبراهيم  الأ�صتاذ  المعلومات  تقنية  �صعادة مدير عام 
هذه الور�صة واألقي كلمه ترحيبيه و�صح فيها اأهمية هذه الدورة واكت�صاب المهارات 
الفنية التي ت�صاعد على اأداء المهام في مجال الحماية، ح�صر الجل�صة الأولى مدير 
من  الم�صري  محمود  المهند�س  و  الغامدي  خالد  الأ�صتاذ  المعلومات  اأمن  اإدارة 

�صركة Kaspersky  الذي يتولى اأعمال ال�صرح والتدريب.
اأمن  اأهمية  حول  �صاملة  توعية  بحملة  تقوم  المعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة   
المعلومات وتم خالل الفترة الما�صية ن�صر عدد كبير من )البو�صترات( وتركيب 
الإر�ــصــادات  بع�س  لعر�س  الم�صلحة  مبنى  اأدوار   مختلف  في  عديدة  �صا�صات 

والتعليمات ال�صرورية للحماية.
لأمــن  الــالزمــة  وال�صيا�صات  ــراءات  الإجــ اإعـــداد  المعلومات  اأمــن  اإدارة  وتتولي 
والتي  الم�صلحة  تنفذها  التي  المتخ�ص�صة  الم�صاريع  اأحد  خالل  من  المعلومات 

تهدف اإلى الح�صول على �صهادة الآيزو.
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بمشاركة منسوبي وزارة البترول والثروة المعدنية

دورة تدريبية لمنسوبي أرامكو بالظهران
الزكاة  باأهمية  الوعي  ن�صر  في  ــدوؤوب  الـ الم�صلحة  �صعى  اطــار  في 
الدائم  التعاون  �صياق  وفي  الدخل،  �صريبة  نظام  وتو�صيح  ال�صرعية 
والم�صتمر بين الم�صلحة وجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، 
عقدت الم�صلحة دورة تدريبية بعنوان )نظام �صريبة الدخل ولئحته 
التنفيذية، واإجراءات جباية الزكاة ، والتعريف بالخدمات الإلكترونية، 
لها  المملوكة  وال�صركات  اأرامكو  لمن�صوبي  فيها(  الت�صجيل  واإجراءات 
المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  ومن�صوبي  ملكيتها  في  ت�صارك  والتي 
1436هـــ  محرم   13  -  9 من  الفترة  خــالل  بالظهران،  اأرامــكــو  بمقر 

الموافق  2- 6  نوفمبر 2014م ولمدة خم�صة اأيام.
تركزت الدورة على �صرح نظام �صريبة الدخل بما في ذلك �صريبة 
ال�صتقطاع والفرق بينهما مع اإي�صاح اآلية �صداد �صريبة ال�صتقطاع، 
التح�صيل،  اآلية  وا�صتعرا�س  ال�صرعية،  الزكاة  جباية  ــراءات  واإجـ
الدورة  الت�صجيل، وتطرقت  الإلكترونية وكيفية  بالخدمات  والتعريف 
اإلى كيفية ال�صتفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على البوابة 
حاليًا  المتاحة  الزكوية  القــرارات  تقديم  في  للم�صلحة  اللكترونية 
اطلقتها  التي  وال�صنوية  ال�صهرية  ال�صتقطاع  اقــرارات  اإلــى  اإ�صافة 

الم�صلحة موؤخرًا على بوابتها.
بن  الأ�صتاذ  �صالح  بالدمام  الم�صلحة  �صعادة مدير عام فرع  افتتح 
حماد الحماد الدورة واألقي كلمه اأو�صح فيها اأهمية هذه الدورة، كما 
المحا�صبة  اإدارة  مدير  الربيع  فهد  بن  م�صعل  الأ�صتاذ  �صعادة  األقى 

المالية باأرامكو، كلمة ترحيبية بالح�صور و�صكر الم�صلحة على �صرعة 
ال�صتجابة لعقد هذه الدورة التدريبية بمقر اأرامكو.  

 �صارك في تقديم الدورة كل من �صعادة الأ�صتاذ  من�صور بن محمد 
المحيا مدير عام اإدارة البرامج والمتابعة ، والأ�صتاذ خالد بن عاي�س 
بالريا�س،  الم�صلحة  بفرع  والربط  الفح�س  اإدارة  مدير  مفرح  اآل 
كبار  اإدارة  العامة  الإدارة  من  العتيبي  عبداهلل  بن  فــواز  والأ�صتاذ 
اإدارة  مدير  الغامدي  ظافر  بن  عبدالرحمن  والأ�صتاذ  المكلفين، 
التح�صيل بالإدارة العامة باإدارة البرامج والمتابعة، والم�صرف على 
الدورة الأ�صتاذ  ح�صن بن عمر بلخي من الإدارة العامة باإدارة التطوير 

والبحوث بالم�صلحة، والأ�صتاذ حازم بن اأحمد اأكرم من اأرامكو.
ال�صبيعي  عثمان  بن  محمد  الأ�صتاذ  �صعادة  عبر  ــدورة  ال نهاية  في 
التطوير  لإدارة  �ــصــكــره  عــن  لأرامـــكـــو  الــمــالــي  الــمــراقــب  م�صاعد 
والبحوث بالم�صلحة على ح�صن الأعداد والتنظيم لعقد هذه الدورة 
لال�صتمرار  اأرامكو  تطلعات  اإلى   واأ�صار  الم�صلحة،  والم�صاركين من 
اأرامكو ل�صعادة  في عقد مثل هذه الدورات. وقدم درعًا تذكاريًا من 
لالأعمال  الم�صتمرة  لمتابعته  والدخل  الزكاة  م�صلحة  عــام  مدير 
التوعوية المتعلقة بن�صاط الم�صلحة الذي ج�صده هذا الحدث، وت�صلم 
الأ�صتاذ   بالدمام  الم�صلحة  �صعادة مدير عام فرع  التذكاري   الدرع 
�صالح بن حماد الحماد نيابة عنه، وفي نهاية الدورة وزعت ال�صهادات 

على الح�صور.
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المنتدى الضريبي الخامس تقرير
للشرق األوسط وشمال أفريقيا
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المنتدى الضريبي الخامس 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

ال�صريبي  المنتدى  والدخل  الزكاة  ال�صعودية ممثلة بم�صلحة  العربية  المملكة  ا�صت�صافت 
اإن  ـــ  /1436ه محرم   20-17 من  الفترة  في  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  الخام�س 
ا�صت�صافة المملكة لهذا الموؤتمر هي فر�صة لطالع العالم عن النظام  ال�صريبي وجباية 
العالم،  في  الأنظمة  اأف�صل  من  المملكة  في  ال�صريبة  النظام  ويعد  المملكة،  في  الزكاة 
و�صبل  وتحدياتها  ال�صريبية  ال�صيا�صات  تتناول  وحيوية  مهمة  موا�صيع  الموؤتمر  ويتناول 
معالجتها. مثل تاآكل الأوعية ال�صريبية وترحيل الأرباح والتي تهدد وب�صكل كبير الإيرادات 
�صريبة  نظام  خ�صع  قد  النامية،  اأو  المتقدمة  �صواء  كافة  الدول  في  ال�صريبية  والعدالة 
الجديدة عاك�صًا  �صيغته  في  النظام   و�صدر  �صاملة،  لمراجعة  موؤخرًا  المملكة  في  الدخل 
الم�صتجدات القت�صادية ومواكبا اأف�صل الممار�صات العالمية من حيث ال�صمولية وال�صفافية 
جباية  نظام  يخ�صع  كما  ال�صريبة،  ن�صب  واعتدال  التطبيق  �صهولة  مراعاة  مع  والو�صوح 

الزكاة لمراجعة �صاملة بهدف تحديثه.

التنظيمي  لهيكلها  �صاملة  تحديث  خطة  تنفيذ  على  والدخل  الزكاة  م�صلحة  وَتحر�س 
واأتمتة اأعمالها وتطوير تقنية المعلومات، وقد َنتج عن ذلك توفير خدمات �صاملة ومي�صرة 
مع  المعلومات  وتبادل  الكترونيا  والت�صديد  الإقـــرارات  وتقديم  الت�صجيل  مثل  للمكلفين 
الأجهزة الحكومية المعنية، والم�صلحة م�صتمرة في اأعمال التطوير والتحديث والنفتاح 

على اأف�صل الممار�صات والتجارب العالمية.

اجتماعاتها  في  بفاعلية  وت�صارك  الدولية  المحافل  من  العديد  في  ع�صو  المملكة  اأن 
وفي  مراقب،  ب�صفة  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  اجتماعات  وفي  واأعمالها، 
اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في الم�صائل ال�صريبية التابعة للمجل�س 
القت�صادي والجتماعي لالأم المتحدة، كما ت�صارك في هذا المنتدى ال�صنوي، وفي منتدى 

الحوار ال�صريبي الدولي، وهي ع�صو في اتحاد ال�صلطات ال�صريبية في الدول الإ�صالمية.

وتم تخ�صي�س هذا العدد من  ن�صرة الزكاة والدخل لتغطية فعاليات الموؤتمر ب�صكل الذي 
نطمح فيه ان يحقق هذا العدد طموح ور�صى كافة قراء المجلة.
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المنتدى الضريبي الخامس تقرير
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

الكلمات االفتتاحية 
في المؤتمر السنوي 

الخامس للمنتدى 
الضريبي لدول الشرق 

األوسط وشمال  أفريقيا

الأو�صط  لل�صرق  ال�صريبي  للمنتدى  ال�صنوي الخام�س  الموؤتمر  افتتاح  خالل 
كلمة  المالية  وزير  الع�صاف  اإبراهيم  الدكتور  معالي  األقى  اأفريقيا  و�صمال 
الأو�صط  لل�صرق  ال�صريبي  للمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  افتتاح  في 
المملكة  في  بكم  اأرحــب  فيها:  قال  الريا�س  في  المنعقد  اأفريقيا  و�صمال  
لل�صرق  ال�صرائب  لمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  في  ال�صعودية  العربية 
الأو�صط و�صمال  اأفريقيا، الذي ُينظم بالتعاون بين م�صلحة الزكاة والدخل 
الفر�صة  هذه  وانتهز  وال�صتثمار،  لل�صرائب  الدولي  والمركز  المملكة  في 
لأعبر عن التقدير للمركز الدولي لل�صرائب وال�صتثمار لجهوده في الإعداد 
والمهتمين  المعنية  الحكومية  الأجهزة  الذي يجمع  الموؤتمر  لهذا  والترتيب 
ي�صهم  وما  الم�صتجدات  لمناق�صة  والخبراء  والخا�س  العام  القطاعين  من 
في تطوير خدمات الأجهزة وال�صلطات ال�صريبية بما يجعلها عامل تحفيز 

وجذب لال�صتثمار، وتعزيز الت�صاور بين جميع الأطراف.
ال�صنوات  خالل  قوي  نمو  من  المملكة  اقت�صاد  حققه  ما  اإلى  بتفاوؤل  اأ�صير 
الأخيرة خا�صة في القطاع غير النفطي، واإلى ا�صتمرار �صيا�صة المملكة في 
اإعطاء الأولوية لالإنفاق على قطاعات التنمية الب�صرية والبنية التحتية من 
للمواطنين، وقد  العمل  واإيجاد فر�س  التنويع في القت�صاد  اأجل مزيد من 
تمكنت المملكة من تعزيز و�صع المالية العامة من خالل بناء الحتياطيات 
اإلى  الناتج المحلي الإجمالي حتى و�صلت  اإلى  العام  وتخفي�س ن�صبة الدين 
اأقل من 3 في المائة. و�صوف ت�صتمر المملكة في اتباع ال�صيا�صات القت�صادية 
وت�صجيع  القوي،  النمو  تعزيز  �صاأنها  من  التي  الهيكلية  الإ�صالحات  وتنفيذ 
ودفع  للمواطنين،  والم�صاركة  التوظيف  معدلت  ورفع  القت�صادي،  التنوع 
بناء  في  ملحوظا  تقدمًا  المملكة  اأحــرزت  كما  الم�صتدامة،  التنمية  م�صيرة 
ال�صيا�صات  هذه  اأ�صهمت  وقد  والمرونة،  بالمتانة  تتمتع  مالية  موؤ�ص�صات 
مدعومة بمرونة ال�صيا�صة ال�صريبية في احتالل المملكة مركزًا متقدمًا في 
جاذبية ال�صتثمار الأجنبي كما ت�صير اإلى ذلك تقارير �صندوق النقد الدولي، 
لقد خ�صع نظام �صريبة الدخل في المملكة اأخيرًا لمراجعة �صاملة، و�صدر 
النظام في �صيغته الجديدة عاك�صًا الم�صتجدات القت�صادية ومواكبا اأف�صل 
مراعاة  مع  والو�صوح  وال�صفافية  ال�صمولية  حيث  من  العالمية  الممار�صات 
الزكاة  جباية  نظام  يخ�صع  كما  ال�صريبة  ن�صب  واعتدال  التطبيق  �صهولة 

لمراجعة �صاملة بهدف تحديثه.
من جانب اآخر، تحر�س المملكة على التطوير الم�صتمر لالإدارة ال�صريبية، 
حيث اأجرت م�صلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها واإجراءاتها، وتم تنفيذ 
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معالي وزير المالية 
يكشف عن نجاح 

المملكة في تخفيض 
نسبة الدين العام إلى 
أقل من 3 % من خالل 

بناء االحتياطيات.
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المنتدى الضريبي الخامس تقرير
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتطوير  اأعمالها  واأتمتة  التنظيمي  لهيكلها  �صاملة  تحديث  خطة 
�صاملة  خــدمــات  توفير  ذلــك  عــن  َنتج  وقــد  المعلومات،  تقنية 
والت�صديد  الإقــرارات  وتقديم  الت�صجيل  مثل  للمكلفين  ومي�صرة 
المعنية.  الحكومية  الأجهزة  مع  المعلومات  وتبادل  اإلكترونيا 
على  والنفتاح  والتحديث  التطوير  اأعمال  في  م�صتمرون  ونحن 

اأف�صل الممار�صات والتجارب العالمية.
واأ�صاف معاليه، اأن المملكة تحر�س على تعزيز التعاون في المجال 
اتفاقيات  الأخــرى، حيث تم عقد عديد من  الــدول  ال�صريبي مع 
المعلومات  تبادل  مجال  في  والتعاون  ال�صريبي،  الزدواج  تفادي 
والخبرات، وفي هذا الإطار هناك )56( اتفاقية �صريبية للمملكة 
مع الدول الأخرى، )36( منها موقعة ، و)20( بانتظار التوقيع، 
المملكة  �صادقت  كما  ب�صاأنه.  التفاو�س  جــار  اآخــر  عــدد  وهناك 
على اتفاقية الم�صاعدة الإدارية المتبادلة في الم�صائل ال�صريبية 
التعاون  على  الــدولــي  التعاون  يقت�صر  ول  الأطـــراف،  المتعددة 
الثنائي، اإذ اإن المملكة ع�صو في عديد من المحافل الدولية وت�صارك 
بفاعلية في اجتماعاتها واأعمالها، ومن ذلك الم�صاركة في اأعمال 
منظمة  اجتماعات  وفي  بال�صرائب،  المتعلقة  الع�صرين  مجموعة 
التعاون القت�صادي والتنمية ب�صفة مراقب، وفي اجتماعات لجنة 
التابعة  ال�صريبية  الم�صائل  في  الدولي  بالتعاون  المعنية  الخبراء 
للمجل�س القت�صادي والجتماعي لالأمم المتحدة، كما ت�صارك في 
هذا المنتدى ال�صنوي، وفي منتدى الحوار ال�صريبي الدولي، وهي 

ع�صو في اتحاد ال�صلطات ال�صريبية في الدول الإ�صالمية.
واأ�صار معاليه اإلى اأنه بالطالع على جدول اأعمال الموؤتمر، اأجد اأنه يتناول 
و�صبل  وتحدياتها  ال�صريبية  ال�صيا�صات  تتناول  وحيوية  مهمة  مو�صوعات 
معالجتها. ولعلي اأُ�صير ب�صكل خا�س اإلى التحديات المتمثلة في تاآكل الأوعية 
التي تهدد - وب�صكل كبير - الإيرادات والعدالة  ال�صريبية وترحيل الأرباح 
اإلى  الحاجة  وكذلك  النامية،  اأو  المتقدمة  �صواء  كافة  الدول  في  ال�صريبية 
ثورة  وتــطــورات  الم�صتجدات  ال�صريبية  ــراءات  والإجــ الأنظمة  تواكب  اأن 
بالحد  ال�صرائب  دفع  في  العدالة  والهدف  المعلومات.  وتقنية  الت�صالت 
ال�صريبي  النظام  وا�صتقرار  ال�صرائب  تقليل  بغية  الــدول  بين  التنقل  من 
بالعولمة القت�صادية  المرتبطة  التحديات  النظام  واأن يعك�س هذا  الدولي، 
منظمة  اأعدت  فقد  تتابعون،  وكما  ال�صياق،  هذا  وفي  الرقمي.  والقت�صاد 
الع�صرين خطة عمل لمواجهة هذه  والتنمية ومجموعة  التعاون القت�صادي 
ت�صارك  الخطة  هذه  على  تعمل  فنية  ولجانا  عمل  فرق  و�صكلت  التحديات، 
اأي  اأن تاأخذ  المملكة في عدد منها. وتوؤكد المملكة في م�صاركاتها �صرورة 
يترتب  واأل  والب�صرية  الفنية  واإمكاناتها  الــدول  ظروف  مقترحة  معالجات 

عليها اأو على الم�صتثمرين تكاليف واأعباء اإ�صافية وغير مبررة.
في  ُي�صهم  واأن  النجاح  للموؤتمر  المالية  وزير  معالي  تمنى  كلمته  ختام  في 
ال�صرائب  مجال  في  للتحديات  الت�صدي  في  مفيدة  وتو�صيات  ــداولت  م
بالنفع  يعود  بما  والتجارب  الخبرات  لتبادل  فر�صة  يكون  واأن  واإجراءاتها، 
الأنظمة  مجال  في  المملكة  تجربة  على  واإطالعهم  كافة،  الم�صاركين  على 

ال�صريبية والممار�صات العملية.

تقارير صندوق النقد 
الدولي تثني على 
مرونة السياسة 

الضريبية بالمملكة 
التي أهلتها 

لتصبح مركزًا جاذبًا 
لالستثمار األجنبي.
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المفلح: مصلحة الزكاة والدخل حريصة على مواكبة 
مستجدات جباية الضريبة والزكاة وال تتوانى عن تنظيم 

المؤتمرات الضريبية والمشاركة في المؤتمرات الخارجية 
لضمان استمرار تبادل الخبرات مع اآلخرين

�صعادة  والدخل  الزكاة  م�صلحة  عــام  مدير  وجهها  ترحيبية  كلمة  خــالل 
الأ�صتاذ اإبراهيم بن محمد المفلح بداأها باأنه، يطيب لي اأن اأرحب ب�صيوف 
الموؤتمر ال�صنوي الخام�س لمنتدى ال�صرائب لل�صرق الأو�صط و�صمال  اأفريقيا 
معالي  برعاية  يعقد  الذي  ال�صعودية  العربية  المملكة  عا�صمة  الريا�س  في 
وزير المالية الدكتور اإبراهيم بن عبد العزيز الع�صاف. وتاأتي رعاية معاليه 
وافتتاحه الموؤتمر في اإطار حر�صه الدائم على احت�صان مثل هذه اللقاءات 
بال�صريبة  المعنيين  بين  الخبرات  تبادل  في  فائدة  من  لها  لما  الدولية 
والمهتمين  الدولية  والمنظمات  والخا�صة  الحكومية  الجهات  من  والزكاة 

بم�صائلها من الخبراء والأكاديميين والإعالميين.
واأود اأن اأ�صكر ال�صيد مارك مودي، الرئي�س الفخري الم�صارك للمركز الدولي 
لل�صريبة وال�صتثمار ITIC على ح�صوره وم�صاركته في الموؤتمر وكذلك ال�صيد 
دانيل وت، رئي�س المركز على ما قدمه لإنجاح هذا الموؤتمر واأي�صًا ال�صادة 

الم�صاركين على ما يقدمونه من اأوراق عمل ذات اإ�صافة معرفية مهمة.
ال�صريبة  مجال  في  الدولية  اللقاءات  هذه  با�صت�صافة  المملكة  اهتمام  اإن 
بين  الخبرات  تبادل  التام �صرورة  اإدراكها  نابع من  المجالت  وغيرها من 
مختلف الدول من اأجل مجتمع دولي متناغم ومتعاون. فالمملكة ا�صتطاعت 

عبر  العالم  مناطق  جميع  من  الخبراء  فيها  يلتقي  دولية  محطة  تكون  اأن 
تنظيمها عددا كبيرا من الموؤتمرات العالمية الناجحة التي خرجت بنتائج 
وتو�صيات كان لها الأثر الوا�صح في تطوير كثير من ال�صيا�صات والأنظمة في 

مختلف المجالت، ومنها ال�صريبة والزكاة التي �صيناق�صها هذا الموؤتمر.
لقد ا�صتطاعت المملكة منذ تاأ�صي�س م�صلحة الزكاة والدخل عام 1370هـ 
الــدول  خبرات  على  من�صوبيها  اطــالع  خــالل  ومــن  1950م،  عــام  الموافق 
الآلية  الأنظمة  تطبق  واأن  والزكوية  ال�صريبية  اأنظمتها  تطور  اأن  الأخــرى 
لتعزز من اأدائها تي�صيرًا على المكلفين لإنهاء مواقفهم ال�صريبية والزكوية 
دون عوائق. ول تزال الم�صلحة حري�صة على مواكبة الم�صتجدات في مجال 
جباية ال�صريبة والزكاة، ولذلك ل تتوانى عن تنظيم الموؤتمرات ال�صريبية 
ل�صمان  خارجها؛  المنعقدة  الموؤتمرات  في  الم�صاركة  اأو  المملكة  داخــل 
اإل  ا�صتمرار تبادل الخبرات مع الآخرين، وما هذا الموؤتمر المنعقد حاليًا 

مثال حّي على ذلك.
العربية  المملكة  في  الإقــامــة  طيب  الموؤتمر  ل�صيوف  اأتمنى  الختام  وفــي 
ال�صعودية، واأ�صاأل اهلل تعالى اأن ي�صدد اآراءنا ويزيدنا علمًا ومعرفًة ويوفقنا 

جميعًا لما فيه الخير وال�صالح.

المملكة تعمل على 
التطوير المستمر لإلدارة 
الضريبية وأجرت مصلحة 
الزكاة مراجعة آللياتها 

وإجراءاتها وتنفيذ خطة 
تحديث شاملة لهيكلها 

التنظيمي وأتمتة 
أعمالها وتطوير تقنية 

المعلومات.



افتتاح  خالل  بالح�صور  للموؤتمر  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  رحب 
ال�صنوي  للموؤتمر  التنظيمية  اللجنة  »ي�صر  قــال:  حيث  الموؤتمر 
الخام�س للمنتدى ال�صريبي لدول ال�صرق الأو�صط و�صمال  اأفريقيا 
اأن ترحب بالُم�صاركين في الموؤتمر من كبار الم�صوؤولين وُخبراء 
واأكاديميين ومهنيين ومندوبي ُمنظمات دولية في مجال ال�صيا�صة 
والإدارة ال�صريبية، حيث حر�صت اللجنة التنظيمية منذ تكليفها 
بهذه المهمة على اتخاذ الإجراءات الالزمة والكفيلة با�صت�صافة 
لتحقيق  المالئم  المناخ  توفير  التركيز على  ناجحة ومتميزة مع 
اأهداف الموؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي لل�صرائب وال�صتثمار 
ITIC الُمتمثلة في مناق�صة المو�صوعات الُمعا�صرة في ال�صرائب 
الحلول  وا�صتعرا�س  المنطقة  لــدول  الأهمية  ذات  وال�صتثمار 

الُمالئمة للتحديات الُم�صتركة لتلك الدول.
وتاأتي ا�صت�صافة المملكة العربية ال�صعودية لهذا الموؤتمر ُمتما�صيًة 
العالمية  القت�صادية  ال�صاحة  في  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  مع 
مجالي  على  التركيز  ومع  الع�صرين  مجموعة  اقت�صادات  كاأحد 
ال�صرائب وال�صتثمار، ول �صيما اأن الُمتطلبات العالمية لل�صفافية 
تح�صيل  �صبيل  فــي  للمعلومات  ال�صريبية  ال�صلطات  وتــبــادل 

رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: المتطلبات العالمية 
للشفافية وتبادل السلطات الضريبية للمعلومات 

أصبحت تسير بوتيرة أكثر سرعة وانضباطًا 
الزدواج  وتفادي  التهرب  وُمكافحة  دولها  لخزائن  العامة  الم�صتحقات 
�صرعة  اأكثر  بوتيرة  ت�صير  اأ�صبحت  المتبعة  الإجــراءات  وتوحيد  ال�صريبي 
وان�صباطًا نتيجة للجهود الم�صتركة وتبادل الخبرات من خالل الموؤتمرات 

والمنتديات التي على �صاكلة هذا الموؤتمر.
تاألو ُجهدًا  والمملكة العربية ال�صعودية ممثلة في م�صلحة الزكاة والدخل ل 
في �صبيل تطوير وتحديث اأنظمتها اأو ال�صتعانة بالتقنية الحديثة لتتواكب مع 
تلك الُمتطلبات العالمية التي على راأ�صها تبادل المعلومات ح�صب التفاقيات 
لل�صفافية  العالمي  المنتدى  في  عليها  الُمتفق  ال�صوابط  وح�صب  ال�صريبية 
وتبادل المعلومات. لذا فاإن الم�صلحة ممثلة للمملكة يهمها تنظيم وا�صت�صافة 
موؤتمرات عالمية بهذا الوزن لتكون في طليعة الركب ولتكون لها ب�صمة في 

�صياغة ال�صيا�صات ال�صريبية واإقرارها على م�صتوى المنطقة والعالم.
ُوّفقت في تقديم وترتيب كل ما من  التنظيمية قد  اللجنة  اأن تكون  واأتمنى 
�صاأنه اإعطاء قيمة م�صافة لهذا الموؤتمر. متمنيًا لجميع الم�صاركين النجاح 
الم�صياف.  بلدنا  في  الإقامة  ُح�صن  المملكة  خارج  من  ول�صيوفنا  والتوفيق 
وُهم  خدمتكم  اإلى  ي�صعون  التنظيمية  اللجنة  اأع�صاء  جميع  اأن  لكم  موؤكدًا 
اأتم ال�صتعداد لت�صهيل مهمتكم بما يكون له الأثر المطلوب في تحقيق  في 

غايتكم وك�صب ر�صاكم ك�صيوف غالين علينا في المملكة. 

المنتدى الضريبي الخامس 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تغطية

العواجي يقدّم ورقة عمل عن 
تجربة المملكة في جباية الزكاة 

قدم نائب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�صتاذ �صالح العواجي ورقة 
عمل بعنوان: )تطبيقات الزكاة .. تجربة المملكة العربية ال�صعودية والدرو�س 
الم�صتفادة من البلدان الأخرى في المنطقة( في قاعة الجتماعات بم�صلحة 
الزكاة والدخل. وكانت الورقة محور جل�صة العمل الرابعة من جل�صات اليوم 
الثاني للموؤتمر ال�صنوي الخام�س للمنتدى ال�صريبي لل�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا. وراأ�س الجل�صة ال�صيد جا�صم الكراني من دولة قطر. في حين ناق�س 
الورقة ممثل من اليمن وال�صيد اأحمد عبد اهلل من مركز EY وال�صيد اإبراهيم 

.KPMG باع�صن من مركز

ُ
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تقرير

ال�صريبي  للمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  في  الم�صاركون  ناق�س 
لل�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ورقة عمل قدمها البروفي�صور لي بيرن 
بعنوان: )�صيا�صة �صريبة القيمة الم�صافة وطريقة تطبيقها في منطقة 
وت،  دانيال  ال�صيد  الجل�صة  وراأ�ــس  اأفريقيا(  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
وتناولت ال�صيا�صات الأن�صب التي يمكن اعتمادها من قبل دول المنطقة 
بينما  الم�صافة.  القيمة  المبا�صرة مثل �صريبة  ال�صرائب غير  لفر�س 
تمحورت الجل�صة الثانية حول المراجعة ال�صريبية وت�صوية المنازعات. 
المتحدثين  من  فريق  وركــز   �صودري،  حافظ  ال�صيد  الجل�صة  وراأ�ــس 
وعمل  ال�صريبي  التدقيق  عمليات  جــودة  تح�صين  طــرق  بحث  على 
ا�صتراتيجيات تح�صين حل المنازعات ال�صريبية بما في ذلك التقليل 

من هذه النزاعات. 
م�صرف  رئي�س  ونائب  ال�صناعة  وزير  �صعيدي  نا�صر  الدكتور  وقــدم  
لبنان المركزي ورقة عمل بعنوان )تطبيق وتنفيذ اأنظمة ال�صرائب غير 
المبا�صرة في منطقة ال�صرق الأو�صط(. وراأ�س الجل�صة ال�صيد دانيال وت 
رئي�س المركز الدولي لل�صريبة وال�صتثمار. وقدم ال�صيد حافظ �صودري 

من المركز الدولي لل�صريبة وال�صتثمار ورقة عمل بعنوان »ال�صرائب 
عبر الحدود للتعامالت المالية الإ�صالمية )2(«. ا�صتعر�س فيها تقرير 
اأطلقت في اجتماع المنتدى الثاني  المرحلة الثانية من الدرا�صة التي 
الم�صت�صار  عزيز  الدكتور  الجل�صة  وراأ�ــس  اإ�صطنبول.  في  عقد  الــذي 
بيرن  لي  البرفي�صور  وقدم  وال�صتثمار.  لل�صرائب  الدولي  المركز  في 
ال�صيا�صة  )مبادرات  بعنوان  عمل  ورقة  الأ�صترالية  �صدني  جامعة  من 
الأو�صط  ال�صرق  دول  اأمــام  وتحديات  ق�صايا   .. العالمية  ال�صريبية 
و�صمال اأفريقيا(. وراأ�س الجل�صة �صعادة الأ�صتاذ اإبراهيم المفلح مدير 
عام م�صلحة الزكاة والدخل. تناولت الورقة خطة العمل لمجموعة دول 
الع�صرين حول م�صروع تاآكل الأوعية ال�صريبية، ومكافحة غ�صل الأموال 
والمبادرات  المتحدة  والأمــم  الدولي  النقد  �صندوق  في  والتطورات 

الوطنية كالقانون الأمريكي )الفاتكا(. 
وعن تطبيقات الزكاة في المملكة قدم نائب مدير عام م�صلحة الزكاة 
ال�صيد  الجل�صة  وراأ�ــس  عمل.  ورقــة  العواجي  �صالح  الأ�صتاذ  والدخل 

جا�صم الكراني من دولة قطر.

خبراء عالميون يبحثون عددا من القضايا  الضريبية المهمة في 
مقدمتها حل المنازعات الضريبية وأنظمة الضرائب غير المباشرة

المنتدى الضريبي الخامس 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا
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جوالت ميدانية

وزير المالية يكرم السيد 
مارك مودي ومصلحة 
الزكاة والدخل

الموؤتمر  افتتاحه  اإثر  الع�صاف  اإبراهيم  الدكتور/  المالية  وزير  معالي  كرم 
ال�صنوي الخام�س للمنتدى ال�صريبي لل�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ال�صيد/ 
و�صلمه  وال�صتثمار  لل�صريبة  الدولي  للمركز  الفخري  الرئي�س  مودي  مارك 
تذكاري  درع  بتقديم  معاليه  تف�صل  كما  المنا�صبة،  بهذه  تذكاريا  درعــاً 
لم�صلحة الزكاة والدخل ت�صلمه رئي�س الموؤتمر �صعادة مدير عام الم�صلحة 
الأ�صتاذ/ اإبراهيم بن محمد المفلح. من جانبه قام �صعادة الأ�صتاذ المفلح 
بهذه  تذكاريًا  درعــًا  له  وقــدم  الموؤتمر  راعــي  المالية  وزيــر  معالي  بتكريم 

المنا�صبة.
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لل�صرق  ال�صريبة  لمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  في  الم�صاركون  قام 
الزكاة  بم�صلحة  العامة  الإدارة  مقر  في  بجولة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
وكيفية  العمل  اآلية  على  واطلعوا  الم�صلحة،  اإدارات  على  للتعرف  والدخل 
والأر�صفة  والربط  الفح�س  وعمليات  الإقــرارات  وت�صّلم  المكلفين  ا�صتقبال 

وا�صتخدام التقنية في ذلك. 
عبر الم�صاركون في الموؤتمر عن اإعجابهم بالتطور الذي ت�صهده الم�صلحة 
ومواكبة التقنية التي �صهلت كثيرًا على المكلفين، وقللت كثيرًا من العقبات 
الزكوية  اأو�صاعهم  اإنــهــاء  وحتى  ــرارات  ــ الإق تقديم  عند  تواجههم  التي 

وال�صريبية.

جولة ميدانية في مصلحة 
الزكاة والدخل من المشاركين  
في المؤتمر السنوي الخامس 

لمنتدى الضريبة
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حوارات

مجلة »الزكاة والدخل« تحاور  كالًّ من  السيد دانيال وت رئيس المركز
الدولي للضريبة واالستثمار والسيد مارك مودي الرئيس الفخري للمركز

دانيال وت:
الضرائب على االستهالك مهمة لزيادة الدخل 

مارك مودي:
تحصيل الضرائب كنزع الريش يلزمه مهارة حتى ال يوجع!
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حاورت مجلة »الزكاة والدخل« كاًل من ال�صيد دانيال وت رئي�س 
المركز الدولي لل�صريبة وال�صتثمار وال�صيد مارك مودي الرئي�س 
الفخري للمركز، وطرحت عليهما عدة اأ�صئلة، وكان الحوار الأول 

مع ال�صيد وت. 

ما أهمية المؤتمر السنوي الخامس لمنتدى 
الضريبة للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بالنسبة المركز الدولي للضريبة واالستثمار؟
اإن تطوير وتحديث الأنظمة ال�صريبية من الأهداف المهمة التي 
ترغب في تحقيقها دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 
وبالتالي فاإن من الأهمية بمكان بالن�صبة للمركز الدولي لل�صريبة 
وال�صتثمار كمركز غير ربحي اأن ي�صهم وي�صاعد هذه الدول على 
اهتمام  يظهر  المنطلق  ذلــك  ومــن  ال�صريبية  اأنظمتها  تطوير 
اأنه يعقد في المملكة قلب ال�صرق  المركز بهذا الموؤتمر، خا�صة 
جدًا  �صعداء  نحن  ولذلك  المنطقة.  في  اقت�صاد  واأهم  الأو�صط 

ومقدرون ا�صت�صافة المملكة لنا على اأر�صها«.

هل يمكن أن توضح لنا ما ضريبة القيمة 
المضافة؟

 اإن وزير المالية الدكتور اإبراهيم الع�صاف افتتح هذا الموؤتمر، 
ونحن نقدر له ذلك، وقد تطرق في كلمته اإلى مو�صوعات مهمة 
والوزير  الموؤتمر،  هذا  جل�صات  في  بمناق�صتها  نقوم  التي  وهي 
�صيجتمع مع وزراء مالية الدول الع�صرين في اأ�صتراليا ليتناق�صوا 
اأن  يجب  نحن  ولذلك  ال�صريبية،  المداخيل  تنمية  كيفية  حول 
ب�صريبة  فقط  ولي�س  ال�صتهالكية  ال�صرائب  اأنــواع  بكل  نهتم 
في  تتناف�س  الع�صرين  مجموعة  في  الأع�صاء  والــدول  الدخل. 
م�صادر  بتنويع  تهتم  ولذلك   ، الراأ�صمالية  ال�صتثمارات  مجال 

دخلها، ومن الو�صائل لذلك تنويع ال�صرائب المفرو�صة«. 
لمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  لن�صرة  الثاني  الحوار  وكان 
ال�صيد مودي حول   اأفريقيا مع  و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  ال�صريبة 
المثال  الطريف  الذي ذكره خالل كلمته التي األقاها في افتتاح 
وقال:  مــودي  ال�صيد  ف�صحك  الري�س،  نزع  مثال  وهو  الموؤتمر، 
قام  الــذي  1688م،  عام  المالية  وزيــر  من  مــاأخــوذًا  مثاًل  »كــان 
بعدة اإ�صالحات كبيرة في النظام ال�صريبي في فرن�صا في ذلك 
الوقت، مما زاد من الدخل ال�صريبي للدولة، وقد واجه معار�صة 
ال�صرائب. ولذلك  النا�س ل يحبون دفع  ال�صرائب، لأن  لزيادته 
اأن  يجب  الطير  ري�س  نزع  مثل  ال�صرائب  تح�صيل  فن  اإن  قال 
يكون بطريقة ماهرة وغير موجعة فيجب عليك اأن تح�صل على 

ال�صرائب بمهارة، حيث ل تكون هناك معار�صة«.
تجاه  الغربية  النظرة  مــودي عن  ال�صيد  اإلــى  وجه  �صوؤال  وحــول   
التعامالت المالية الإ�صالمية، قال ال�صيد مودي: »اإن التعامالت 
المالية الإ�صالمية باتت مطبقة ب�صكل متزايد في العالم وهناك 
هذه  عمل  اآلية  على  بالطالع  الغربية  الم�صارف  لدى  اهتمام 
التعامالت وال�صتفادة منها كخدمة مالية تقدم لعمالئها الذين 
يرغبون في مثل هذه التعامالت �صواء كان هوؤلء العمالء م�صلمين 

اأو غير م�صلمين. 
وفي النهاية تقدمنا لل�صيفين بال�صكر على الدقائق التي منحاها 

المجلة، وتمنينا لهما التوفيق.
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حوارات

ال�صرائب  عن  عمل  ورقــة  القطري  الوفد  من  قايدي  �صالح  ال�صيد  قــدم 
ال�صنوي  الموؤتمر  الإ�صالمية �صمن جل�صات  المالية  للتعامالت  الحدود  عبر 
الخام�س لمنتدى ال�صريبة في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. وحول هذه 

الورقة وجهت مجلة »الزكاة والدخل« بع�س الأ�صئلة لل�صيد قايدي.

ما انطباعك عن تنظيم المؤتمر؟
المملكة �صخرت اإمكانات كبيرة لإنجاح الموؤتمر الذي ظهر منظمًا تنظيمًا 
رائعًا جدا. وهي فر�صة لن�صكر م�صلحة الزكاة والدخل على ح�صن ال�صيافة 
والتنظيم. وعلى الدقة في اختيار مو�صوعات المنتدى الذي يعقد في وقت 

منا�صب جدًا.

هل تصف لنا العالقة فيما بين التمويل اإلسالمي 
والقضايا الضريبية؟

قدمت في الموؤتمر الأول الذي انعقد في الدوحة عام 2010م ورقة ناق�صت 
الدولية(. وقد تم  التمويل الإ�صالمي في التفاقيات  من خاللها  )معالجة 
الورقة �صمن نموذج الأمم المتحدة لالتفاقيات ال�صريبة.  اإدخال واعتماد 
اأ�صهمت من خالل لجنة فرعية من الأمم المتحدة في  وهو النموذج الذي 
و�صيغ  المو�صوع مهم  اأن هذا  على  التفاق  تم  الموؤتمر  ومن ذلك  تحديثه. 

صالح قايدي لمجلة »الزكاة والدخل«:

المصارف اإلسالمية أثبتت 
قدرتها على مواجهة 

األزمات المالية العالمية



23
العدد )4٢( - محرم 143٦هـ

اأنهينا  وقد  اأمين،  ومحمد  ت�صودري  حافظ  الأخوين  بم�صاركتي  م�صروع  له 
التقرير الأول العام الفائت وكان يتعلق باأربع معامالت محددة وهي: الإجارة 
من  مجموعة  خالل  من  عالجناها  وقد  وال�صلم.  وال�صت�صناع  والمرابحة 
اإنهائه على الم�صتوى  اأنه بعد  الأ�صئلة. والتطور الطبيعي لهذا المو�صوع هو 
المحلي يتم ن�صره على الم�صتوى الدولي. وهذا هو مو�صوع مداخلتي في هذا 
الموؤتمر وتحدثت عن التفاقيات الدولية والإ�صكالت التي تطرحها المالية 

الإ�صالمية في هذه التفاقيات وكيفية معالجتها.

خالل السنوات األخيرة ظهر اهتمام عالمي كبير 
ومحموم نحو التمويل اإلسالمي حتى في الدول غير 

اإلسالمية، فما سر هذا االهتمام؟
بالتمويل  العالمي  الهــتــمــام  ظهر  2009م  عــام  فــي  المالية  ــة  الأزمـ بعد 
الورق  على  التي  المالية  الأ�صول  بين  تفاوت  هناك  كان  لأنــه  الإ�صالمي. 
فاكت�صف  مــرة،   28 بـ  الثانية  تفوق  الأولــى  كانت  اإذ  الحقيقية.  والأ�ــصــول 
المهتمون �صرورة وجود رابط بين ما هو حقيقي وما هو على الورق، ولذلك 
ظهرت اأهمية التمويل الإ�صالمي. وخالل الأزمة المالية العالمية ظهر اأداء 
خا�صة  التقليدية،  الم�صارف  اأداء  من  اأف�صل  ب�صكل  الإ�صالمية  الم�صارف 
من حيث �صالبة الو�صع المالي و�صموده في وجه الأزمة، ومن حيث موؤ�صرات 

الأداء كالأرباح. وهذا فتح �صهية كثير من الدول على الإقبال على الم�صارف 
فيها. وهناك  المقيمون  الم�صلمون  يكثر  التي  الدول  الإ�صالمية، خا�صة في 
درا�صات اأكاديمية حول التمويل الإ�صالمي، ففي فرن�صا مثاًل يدر�س التمويل 

الإ�صالمي في مرحلة الماج�صتير«.
 

ومتى كانت البداية التاريخية للتمويل اإلسالمي على 
وجه التحديد؟

التمويل الإ�صالمي ب�صكله المعا�صر بداأ في المنطقة منذ نحو 40 �صنة وكانت 
هناك مجموعة من ال�صروط المتعلقة ب�صحة العقود من الناحية ال�صرعية، 
وقد �صهلت بع�س الفتاوى قبول الأعمال الم�صرفية الإ�صالمية. والآن الكل 
يعترف باأهمية التمويل الإ�صالمي وقدرته على مواجهة الأزمات. ويجب اأن 
كان  الما�صي  في  لأنه  الإ�صالمي.  التمويل  في  جذري  ب�صكل  التفكير  نعيد 
فكان  ال�صريعة،  لأحكام  وفقًا  الآخرين  باأموال  يتعامل  الم�صتثمر  اأو  البنك 
هناك �صرط هو عدم خ�صارة الأمــوال وذلك من خالل ت�صغيل الأمــوال في 
التعامالت غير مرتفعة الأخطار، وهذا حقيقة ل يختلف عما هو موجود في 
لتو�صيع مجال  الوقت  والتوفير. وحان  الدخار  التقليدي كح�صابات  التمويل 
تنمية  في  لها  ح�صر  ل  مجالت  يعطي  الإ�صالمي  التمويل  لأن  الدرا�صة؛ 

القت�صاد وحل كثير من م�صكالتنا القت�صادية.



اللبناني   ال�صناعة  وزير  مع  الموؤتمر  لن�صرة  خا�صة  �صحافية  مقابلة  خالل 
اأ�صئلة حول الورقة التي  ال�صابق الدكتور نا�صر �صعيدي وّجهت الن�صرة عدة 
المبا�صرة في منطقة  ال�صرائب غير  اأنظمة  بعنوان )تطبيق وتنفيذ  قدمها 
و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق  لمنطقة  بالن�صبة  معاليه  قــال  الأو�ــصــط(  ال�صرق 
اأفريقيا هناك اختالفات اقت�صادية بين دولة واأخرى. فبع�س الدول طورت 
تعتمد  التعاون  كدول مجل�س  الآخر  بع�صها  اأن  في حين  ال�صريبي،  نظامها 
والتحدي  النفط.  من  هي  اإيراداتها  من  المائة  في   85 اإن  اإذ  النفط،  على 
الكبير اليوم هو اأن اأ�صعار النفط في تناق�س. في حين اأن النفقات كما هي. 
وتح�صبًا  الدول.  لهذه  المالية  الميزانية  في  في وجود عجز  �صيت�صبب  وهذا 
لوقوع مثل هذا العجز اقترحت في ورقة العمل التي قدمتها فر�س ما ي�صمى 
»ال�صرائب النتقائية« على بع�س ال�صلع كالمحروقات والتبغ. والإح�صاءات 
دول  في  هي  للتبغ  العالمي  ال�صتهالك  من  المائة  في   45 اأن  اإلــى  ت�صير 
اأن ال�صرائب المفرو�صة في المنطقة هي  المنطقة. في الوقت ذاته نلحظ 

جمارك.
الجمارك  قيمة  من  تخف�س  العربية  الــدول  فيها  بما  العالم  دول  اأن  نعلم 
المفرو�صة على ال�صلع تما�صيًا مع التفاقيات الدولية �صواء كانت اتفاقيات 
ُعمان  بين  هي  كما  الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقيات  اأو  العالمية  التجارة 
والبحرين مع الوليات المتحدة الأمريكية التي �صت�صل الجمارك على بع�س 
2015م  عامي  بحلول  وذلــك  المائة  في  �صفر  اإلــى  والتنباك  كالتبغ  ال�صلع 
في  العجز  هذا  لتفادي  �صريعًا  تحركًا  منا  يتطلب  هذا  وبالتالي  و2018م. 

الميزانية. 
ولذلك طالبنا بفر�س �صرائب على التبغ لأ�صباب اقت�صادية وكذلك �صحية. 
وقد تم طرح هذه الفكرة ومناق�صتها قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 
2008م و2009م ولكن ب�صبب تلك الأزمة وب�صبب ما ي�صمى »الربيع العربي« 
فاإن التح�صيرات لتطبيق ال�صرائب النتقائية تاأجلت. واأعتقد اأنه اآن الأوان 
وافدين كثرا وهوؤلء  ت�صتقبل  التعاون  ال�صرائب. ودول مجل�س  لتطبيق هذه 
العامة  الخدمات  من  ي�صتفيدون  في حين  الدخل،  على  �صرائب  يدفعون  ل 
اأنه يجب  المالية وال�صريبية  العدالة  المقدمة من الحكومات. ولذلك فمن 
اأن تكون هناك �صريبة على ال�صتهالك بم�صتوى 5 في المائة والجزء الأكبر 
المواطنين، ونحن بحاجة في  ولي�س  الوافدون  ال�صريبة �صيدفعها  من هذه 
المنطقة اإلى اأن نطور اإداراتنا ال�صريبية من اأجل تعزيز تح�صيل ال�صرائب.
نهنئ  اللبناني:  ال�صناعة  وزير  قال  وتنظيمه،  الموؤتمر  انطباعه عن  وحول 
ينعقد  الــذي  المنتدى  هــذا  تنظيم  في  نجاحهم  على  المملكة  في  الإخــوة 
على  وال�صتثمار  لل�صريبة  الدولي  للمركز  مو�صول  وال�صكر  مهم.  وقت  في 
جهودهم في التح�صير للمنتدى. كما اأن الح�صور كان جيدًا، ويتمتع بوجود 
م�صوؤولين وخبراء في ال�صريبة ناق�صوا مو�صوعات في غاية الأهمية بالن�صبة 

للمنطقة وبالن�صبة اأي�صًا للمملكة التي تتمتع باأكبر اقت�صاد في المنطقة. 
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خبراء عالميون: 
المملكة ذات ثقل 

اقتصادي دولي والدولة 
الوحيدة في العالم 
التي تهتم بتحصيل 

الزكاة رسميًا
جاء احتضان المملكة ألعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي 
والدخل  الزكاة  مصلحة  نظمته  الــذي  أفريقيا  وشمال  األوســط  للشرق 
والمركز الدولي للضرائب واالستثمار في الفترة من 10-13 نوفمبر 2014م 
عالميًا خاصة  االقتصادية  المملكة  ليؤكد على قوة ومكانة  الرياض  في 
الدولة  من  محدود  ال  بدعم  يحظى  المملكة  في  االستثماري  القطاع  وأن 
التي وضعت السياسات واالستراتيجيات المالية المناسبة، األمر الذي عزز من 

وجود عدد كبير من االستثمارات بمختلف أنواعها  داخل المملكة. 

�صارك في المنتدى 115 خبيرا ومخت�صا في مجال ال�صريبة وتناول مبادرات ال�صيا�صة ال�صريبية العالمية وق�صايا 
في  المنطقة  لدول  وحلول  ا�صتراتيجيات  تقديم  لمحاولة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  دول  اأمام  وتحديات 

ال�صتجابة للمبادرات ال�صيا�صية العالمية في مجال ال�صريبية.

جباية الزكاة وتفرد المملكة
ال�صنوي  الموؤتمر  لأعمال  المملكة  ا�صت�صافة  اأن  الع�صاف،  اإبراهيم  الدكتور  المالية  وزير  معالي  اأكد  البداية  في 
الخام�س للمنتدى ال�صريبي لل�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا،فر�صة جيدة لإطالع العالم على  النظام ال�صريبي 

وجباية الزكاة ،خا�صة اأن المملكة هي الوحيدة في العالم التي تهتم بتح�صيل الزكاة ر�صميًا.
اأف�صل الأنظمة في  اأن نظام ال�صريبة في المملكة يعد من  واأ�صاف معاليه في ت�صريح لمجلة »الزكاة والدخل« 
العالم وهو حديث ، ولكن الأهم هو تجربة المملكة في جباية الزكاة اإذ تقوم المملكة بجباية الزكاة في عرو�س 
العام  مطلع  تطبيقه  اأعلنت  التي  الأمريكية  المتحدة  للوليات  يعود   « الفاتكا   « نظام  اأن  مبينًا  ر�صميًا،  التجارة 

الميالدي الجديد، واأن بع�س الدول تعقد اتفاقيات مع اأمريكا لتطبيق هذا النظام .
على  م�صددا   ،%3 من  لأقل  انخف�س  الإجمالي  المحلي  الناتج  اإلى  العام  الدين  ن�صبة  اأن  الع�صاف  الوزير  واأكــد 
“التحديات المتمثلة بتاآكل الأوعية ال�صريبية وترحيل الأرباح التي تهدد ب�صكل كبير الإيرادات والعدالة ال�صريبية 

في الدول كافة �صواء المتقدمة اأو النامية”.
وتنفيذ  القت�صادية  ال�صيا�صات  اتباع  في  �صت�صتمر  المملكة  اأن  ت�صريحاته  في  المالية  وزيــر  معالي  واأو�صح 
التوظيف  معدلت  ورفع  القت�صادي  التنوع  وت�صجيع  القوي  النمو  تعزيز  �صاأنها  من  التي  الهيكلية  الإ�صالحات 
تبوء  في  اأ�صهمت  المدعومة  ال�صيا�صات  اأن هذه  موؤكدًا  الم�صتدامة،  التنمية  م�صيرة  ودفع  للمواطنين  والم�صاركة 

المملكة مركزا متقدما في جاذبية ال�صتثمار الأجنبي من خالل مرونة ال�صيا�صة ال�صريبية.

تغطية: عمر غالب



وبين اأن المملكة اأحرزت تقدما ملحوظا في بناء موؤ�ص�صات مالية 
اقت�صاد  حققه  بما  تفاوؤله  عن  معربا  والمرونة،  بالمتانة  تتمتع 
المملكة من نمو قوي في ال�صنوات الأخيرة خا�صة في القطاع غير 
المملكة خ�صع  اأن نظام �صريبة الدخل في  الى  النفطي، م�صيرًا 
موؤخرا لمراجعة �صاملة و�صدر النظام في �صيغته الجديدة عاك�صا 
الم�صتجدات القت�صادية ومواكبا اأف�صل الممار�صات العالمية من 
التطبيق  �صهولة  والو�صوح مع مراعاة  وال�صفافية  ال�صمولية  حيث 

واعتدال ن�صب ال�صريبة المح�صلة.
المجال  في  التعاون  تعزيز  على  المملكة  حر�س  معاليه  ــد  واأك
اتفاقيات  من  العديد  عقد  ومنها  الأخــرى  الــدول  مع  ال�صريبي 
المعلومات  تبادل  مجال  في  والتعاون  ال�صريبي  الزدواج  تفادي 
والخبرات اأ�صفرت عن )56( اتفاقية �صريبية للمملكة مع الدول 
م�صيفًا  التوقيع،  بانتظار   )20( و  موقعة،  منها   )36( الأخــرى، 
اأن عدد اآخر جاري التفاو�س ب�صاأنها. كما �صادقت المملكة على 
ال�صريبية  الم�صائل  في  المتبادلة  الإداريـــة  الم�صاعدة  اتفاقية 

المتعددة الأطراف.
واأ�صار في ختام ت�صريحاته الى اأهمية مواكبة الأنظمة والإجراءات 
ال�صريبية الم�صتجدة وتطورات ثورة الت�صالت وتقنية المعلومات 
الهادفة اإلى العدالة في دفع ال�صرائب بالحد من التنقل بين الدول 
بغية تقليل ال�صرائب وا�صتقرار النظام ال�صريبي الدولي، معربًا 
في ختام ت�صريحاته عن امله في ان ي�صهم الموؤتمر في مداولت 
ال�صرائب  مجال  في  للتحديات  الت�صدي  في  مفيدة  وتو�صيات 
واإجراءاتها واأن يكون فر�صة لتبادل الخبرات والتجارب بما يعود 
بالنفع على الم�صاركين واإطالعهم على تجربة المملكة في مجال 

الأنظمة ال�صريبية والممار�صات العملية.

حاجة العالم إلى الضرائب
لل�صريبة  الدولي  للمركز  الم�صارك  الفخري  الرئي�س  اأو�صح  جانبه  من 
اإلــى  العالم  احتياج  ــى  ال كلمته  خــالل  مـــودي  مـــارك  ال�صيد  وال�صتثمار 
علينا  يجب  اأنه  مبينًا  ال�صركات،  اأو  بالأفراد  يتعلق  فيما  �صواء  ال�صرائب، 
التزامًا  يعد  فهذا  العامة  الجتماعية  الخدمات  لتمويل  ال�صرائب  ندفع  اأن 
اأخالقيًا متاأ�صاًل في الأ�صخا�س تحت م�صمى الزكاة وفق تعليمات ال�صريعة 

الإ�صالمية وع�صر الدخل في كما في الم�صيحية.
واأ�صاف مارك اأّن دول ال�صرق الأو�صط ودول �صمال اأفريقيا تمر بمرحلة مهمة 
فيما يتعلق بالميزانية القومية، وفي بع�س الدول من خارج منطقة الخليج 
اأف�صدت بع�س الثورات والتغييرات الأنماط والأنظمة القت�صادية،  العربي، 

وهناك توقعات كبيرة والآن نكت�صف تاآكل الوعاء الزكوي.
واأ�صاد الرئي�س الفخري للمركز الدولي لل�صريبة وال�صتثمار في دول الخليج 
العربي، باأن هناك جهودا حثيثة للت�صجيع على نمو القت�صاد غير النفطي، 
الأ�صعار  بانخفا�س  النفط  على  يعتمد  الذي  الدخل  تاأثر  الوقت،  نف�س  وفي 
من  ت�صحب  اأن  اإلــى  �صت�صطر  الــدول  من  الكثير  اأن  يعني  الــذي  الأمــر  وهو 

الحتياطي النقدي لتغطية العجز في الميزانية.
ونوه باأن جميع دول العالم  في حاجة ملحة لزيادة التوظيف ل �صيما للعدد 
�صواء  الجيد،  التعليم  ذوي  الأ�صخا�س  ن�صبة  وارتفاع  ال�صباب  من  المتزايد 
م�صيرًا  ل،  اأم  )النفط(  الطبيعية  الموارد  في  هبات  لديها  الدولة  كانت 
اأنه يجب تو�صيع الوعاء الزكوي وتقويته مع عدم تثبيط ريادة الأعمال  الى 

وال�صتثمار، �صواء كانت اأجنبية اأم محلية �صرورية لزيادة التوظيف. 
المنتدى هو تقديم �صيغ  الهدف من هذا  لي�س  اأنه  الى  ال�صيد مارك  ولفت 
كل  تتخذ  اأن  في  الهدف  يتمثل  اإنما  المهمة.  هذه  لإنجاز  محددة  جاهزة 
حكومة وجهة �صريبية قرارها في �صوء الظروف المحلية ولكن هذا المنتدى 
يقدم فر�صة ل مثيل لها للحكومات وكيانات الأعمال وال�صركات للعمل معا 
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وتبادل الخبرات ودرا�صة نتائج ذلك كله، م�صيفًا باأنه يتيح فر�صة البحث عن 
الأدوات الالزمة لت�صجيع ال�صتثمار المحلي والأجنبي مثل قرو�س ال�صتثمار 

والإعفاءات ال�صريبية.
عن  التخلي  ــوؤدي  ي اأن  لل�صرائب  الدولي  للمركز  الفخري  الرئي�س  وتوقع 
ال�صريبة على المدى الق�صير اإلى بعث الأمل اأو اإحياء التوقعات لبناء قاعدة 
القرارات  اأّن  الى  م�صيرًا  الم�صتقبل،  في  قوة  واأكثر  واأو�صع  اأعر�س  �صريبية 

�صوف تعتمد على الدورة ال�صتثمارية في مجالت و�صناعات خا�صة.
واأكد مارك في نهاية كلمته اأن التوازن بين ت�صجيع النمو وال�صتثمار و�صمان 
اإيرادات �صريبية جيد هو اأمر قا�س في قطاع الموارد الطبيعية، عند التعامل 

مع الربط ال�صريبي على الهيدروكربون اأو قطاع التعدين.

مكانة المملكة.. ونمو إيرادات المصلحة
  وحول اهمية هذا المنتدى بالن�صبة للمملكة خا�صة واأنه تزامن مع انعقاد 
اأكد مدير  الأ�صترالية،  الع�صرين بمدينة »بري�صبن«  قمة قادة دول مجموعة 
ت�صريحاته  في  المفلح  اإبراهيم  ال�صتاذ  والــدخــل  الــزكــاة  م�صلحة  عــام 
ال�صريبي  للمنتدى  الخام�س  ال�صنوي  الموؤتمر  والدخل«اأن  »الزكاة  لمجلة 
مبادرات  اعتماد  في  اأهميته  تتمثل  اأفريقيًا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  لدول 
ت�صمل  والتي  ال�صريبية  الوعية  تاأكل  لمواجهة  العالمية  ال�صريبية  ال�صيا�صة 
المعلومات،  تبادل  لأغرا�س  ال�صفافية  ومنتدى  لمعالجتها،  بندًا   15 على 
وا�صتراتيجيات دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا للتجاوب معها، 
مخاطر  لتقييم  ال�صريبية  ال�صلطات  قبل  من  المتبعة  الليات  الى  اإ�صافة 
تحويل ال�صعار، كذلك ال�صرائب عبر الحدود للتعامالت المالية الإ�صالمية.
واأو�صح المفلح، اأن اإيرادات الم�صلحة للخم�س �صنوات الما�صية ارتفع بمعدل 
ــرادات  الإي حول  والدخل«  »الزكاة  لـمجلة  �صوؤال  على  رده  في  مبينا   ،%20
المتوقعة لنهاية العام الذي تبقى على نهايته �صهرين اأّنها و�صلت تقريبًا الى 

اإيرادات العام الما�صي، والتي بلغت 25 مليار ريال، منها 13.5 مليار ريال 
جاءت من الزكاة، فيما بلغت قيمة ال�صرائب 11.5 مليار ريال.

ال�صورى قبل حوالي  اأقر من مجل�س  الزكاة  اأّن م�صروع جباية  المفلح  وذكر 
وفي  الخبراء،  وهيئة  الــوزراء  في مجل�س  مناق�صة حاليًا  ويتم  اأ�صهر،  اأربعة 
تنفيذية  جهة  كونها  بتطبيقه  �صتقوم  الم�صلحة  فــاأن  القرار  �صدور  حال 

ولي�صت ت�صريعية.
  وحول قانون ال�صرائب الأمريكي الجديد » فاتكا« اأكد اأنه �صيتم تطبيقه على 
رعايا الوليات المتحدة الأمريكية في المملكة خالل منت�صف العام 2015، 
لتو�صيل المعلومات الى م�صلحة ال�صرائب الأمريكية، واأّن الم�صلحة تعمل 
لتمرير  ال�صعودي  النقد  وموؤ�ص�صة  المال،  �صوق  هيئة  بين  ما  تن�صيقي  كدور 
اأنحاء  جميع  في  يطبق  �صوف  فاتكا«  اأَن«  مو�صحًا  بهم  المتعلقة  المعلومات 
حال  وفي  القانون  نماذج  من  نموذج  حاليًا  تدر�س  الم�صلحة  واأن  العالم، 

النتهاء منه �صيتم تنفيذه.
والمحا�صب  اإقرار �صريبي  بتقديم  ملتزمة  ال�صركات  كل  اأن  المفلح  واأ�صار   
القانوني مكلف بالم�صادقة على �صحة هذه المعلومات، ودورنا هو الفح�س 
عليها، مبينًا انه من ال�صعب على ال�صركات الكبيرة اأن تقوم بتغيير قوائمها 
التجارة  وزارة  نّية  الى  لفتا  ُمعلن،  ب�صكل  ن�صرها  حال  في  ل�صيما  المالية 
وال�صناعة بالتعاون مع الم�صلحة على ان�صاء مركز »الإيداع الموحد« للقوائم 
المالية لل�صركات، وذلك لمنع تعدد القوائم المالية لل�صركات لمعالجة عدد 

من الق�صايا.
اأن  المفلح  محمد  بن  ابراهيم  والدخل  الزكاة  م�صلحة  عام  مدير  واأفــاد 
اختالف ال�صريبة بين الدول ي�صاعد على الغ�س ال�صريبي ، م�صيرًا اإلى اأنه 
الأوعية  تاآكل  الع�صرين هي  �صتناق�س في مجموعة  التي  الق�صايا  من �صمن 
ال�صريبي،  الزدواج  لتفادي  ثنائية  اتفاقيات  اأن هناك  ، م�صيفًا  ال�صريبية 
في  الموجودة  الثغرات  بع�س  من  ال�صتفادة  يحاول  من  وجود  اإلى  م�صيرا 
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التجارب وكيفية ال�صتفادة منها حيث تحدثت  للتعرف عن قرب على تلك 
قائلة:«ال�صيا�صة  التون�صية  ال�صرائب  م�صلحة  من  رم�صان  مفيدة  الأ�صتاذة 
ال�صريبة  اعتماد  تم  حيث  معا�صرة  �صريبية  �صيا�صة  تون�س  في  ال�صريبية 
واأن  �صبق  وقبلها  عام 1989م.  منذ  ال�صركات  وعلى  الدخل   على  الموحدة 
نظام  تم تحديث  كما   ، الم�صافة عام 1988  القيمة  الداء على  ادخال  تم 
باإر�صاء  واعتماد التح�صيل عن بعد حيث يتم تح�صيل  التون�صي  ال�صرائب 

ال�صرائب عبر النترنت، كما تم ت�صجيل �صريبة حديثة على العقارات.
مجلة  ا�صدار   2002 عام  في  وتم  الت�صجيل  مجلة  ا�صدار  تم  اأنه  واأ�صافت 
من  الجبائي  لالإ�صالح  تتويجا  يمثل  والــذي  الجبائية  الجــراءات  الحقوق 
ودعم  الجبائية  والــنــزاعــات  المراقبة  اإجـــراءات  توحيد  و  تب�صيط  خــالل 
�صمانات المطالب بالأداء خالل مراحل المراقبة والنزاع الجبائي بتر�صيخ 
الإجراء الكتابي في عالقة المطالب بالأداء بالإدارة واإن�صاء مبداأ التقا�صي 

على درجتين.
واأكدت رم�صان ان النظام الجبائي التون�صي �صهد اإ�صالحا جوهريا يندرج 
والمالية  الإقت�صادية  القطاعات  لمختلف  الهيكلية  الإ�صالحات  اإطــار  في 
للبالد التون�صية، حيث �صمل مختلف اأ�صناف الأداءات واأ�ّص�س نظاما جبائيا 
قاعدته  وتو�صيع  ن�صبه  من  والتخفيف  هيكلته  اإعــادة  عبر  وذلــك  ع�صريا 
اأكثر  بـــالأداء  المطالبين  منح  عبر  واأي�صا  الجبائية  المتيازات  وتر�صيد 

�صمانات في م�صتوى المراقبة والنزاع الجبائي.
واأ�صارت مندوبة الوفد التون�صي الى ان هذا ال�صالح �صاهم في تحقيق عّدة 
اأهداف على مختلف الأ�صعدة وخا�صة على الم�صتوى الجبائي عبر تب�صيط 
في  التخفيف  �صيا�صة  توخي  مع  توحيده،  اإطــار  في  هيكلته  واإعــادة  النظام 
وذلك  المردود  وتح�صين  المنقولة،  الأمــوال  وروؤو�ــس  المالية  الأوراق  جباية 
المورد. الخ�صم من  بوا�صطة  الإ�صتخال�س  وتو�صيع طرق  القاعدة  بتر�صيد 

وال�صتثمار  الت�صدير  بت�صجيع  �صاهم  فقد   ، الإقت�صادي  الم�صتوى  على  اأما 
والتحكـّم في ال�صغط الجبائي وحذف الإزدواج ال�صريبي الإقت�صادي على 

الدخل.

الأنظمة ال�صريبية للتهرب من دفع ال�صرائب، واأن العمل جاري 
الأنظمة  في  موجودة  كانت  التي  »الثغرات«  يغطي  موحد  لعقد 

ال�صابقة.
 وب�صوؤاله عن تاأخر بع�س التفاقيات ال�صريبية اأو�صح مدير عام 
للتوقيع  جاهزة  اتفاقية   20 هناك  اأن  والدخل  الزكاة  م�صلحة 
بع�س  هنالك  اأن  اإلــى  اإ�صافة   ، المنا�صب  الوقت  تحديد  ننتظر 
التفاقيات حتى بعد توقيعها تحتاج تاريخ نفاذ، م�صيرًا اإلى اأن 30 

اتفاقيه �صريبية اأعلن نفاذها.
منتجات  على  ال�صريبة  لزيادة  توجها  هناك  اأن  المفلح  وك�صف   
تتم  اأنه  اإلى  لفتًا  بال�صحة،  ال�صارة  المنتجات  وبع�س  “التبغ” 
من  للحد  الخليجي  التعاون  مجل�س  قبل  مــن  الــزيــادة  درا�ــصــة 

ا�صتخدام المواد ال�صارة من خالل توجه عالمي.
وفيما يتعلق بفر�س ر�صوم متوقعة على الأرا�صي البي�صاء اأكد اأنهم 
في م�صلحة الزكاة يهتمون بما يخ�صهم والمتعلق بالزكاة، الذي 
ي�صم م�صروعا جديدا لجباية الزكاة اأقره مجل�س ال�صورى يت�صمن 
في  الآن  ُيناق�س  والذي  للزكاة  تخ�صع  تجارة  كعرو�س  العقارات 
هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء ونحن في الم�صلحة جهة تنفيذية.

والدخل  الزكاة  ا�صتعر�س مدير عام م�صلحة  المنتدى  نهاية  وفي 
اأبرز فروع الم�صلحة التي �صيتم افتتاحها خالل الفترة المقبلة، من 
خالل فرع جازان وفرع الجوف وفرع بعرعر والتي يتم العمل بها، 
مبينًا اأن المن�صاآت المتعثرة في الزكاة، تم منحها العديد من الحلول 
الذي يمنحه  التق�صيط  المالية قليلة، من خالل  الموارد  اإذا كانت 

نظام الزكاة في حال القتناع بالأ�صباب التي ترفعها اأي �صركة.

سياسة ضريبية معاصرة
ببع�س   « والدخل  »الزكاة  مجلة   التقت  المنتدى  هام�س  وعلى 
اأفريقيا  و�صمال  العربي  الوطن  في  المميزة  ال�صريبية  النماذج 
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وعلى الم�صتوى الإجتماعي اأكدت اأن النظام ال�صريبي في تون�س  �صاهم  بدعم 
الأق�صى  الحد  في  والترفيع  الإعفاءات  تقلي�س  بوا�صطة  الجبائية  العدالة 
لل�صريبة الموّظفة، بينما �صاهم في دعم ال�صفافية وم�صداقية الت�صاريح عبر 

اإنخراط المطالب بالأداء في الإ�صالح وذلك على الم�صتوى ال�صيا�صي.

تجربة المملكة الرائدة  
العامة  ــرادات  ــ الإي اإدارة  مدير  م�صاعد  المال  يو�صف  �صالح  قــال  بـــدوره 
وال�صرائب في وزارة المالية القطرية في ت�صريح اخت�س به مجلة  »الزكاة 
الثقافة  تخ�س  المنتدى  ناق�صها  التي  المو�صوعات  معظم  اإن   « والدخل 
ال�صريبية ب�صكل عام في معظم دول العالم ولهذا تم ت�صكيل فرق عمل ناق�صت 
ب�صكل عام تلك الت�صريعات التي تحمي الدول من خطورة  الف�صاد والتهرب 
التاآكل.فالبد  اأنه لكي يتم حماية الوعية ال�صريبية من  ال�صريبي، م�صيفًا 

من وجود الوعي لدى كافة الطراف �صواء م�صلحة ال�صرائب اأو دافعيها.
  واأ�صاف المال اأن تجربة جباية الزكاة في المملكة العربية ال�صعودية تجربة 
رائدة و�صبقت كثير من دول الخليج وهذا ما يدفع  تلك الدول الى ال�صتفادة 

من تلك التجربة 
وحول العالقة التعار�صية بين الم�صتثمر ب�صكل عام �صواء الجنبي او المحلي 
وم�صلحة ال�صرائب اأكد انها موجودة فقط في العالم العربي ولكن متى وجد 
الم�صتثمر ت�صريعات وا�صحة واأر�صية مالئمة لال�صتثمار فهذا ي�صاعده على 

دفع اأموال كبيرة وا�صتثمارها في الدولة التي يتواجد بها.
واأ�صار الى اأن دول مجل�س التعاون الخليجي لن ت�صتطيع تطبيق �صريبة القيمة 
الم�صافة فيما بينها ب�صكل مجتمع قبل عام 2018م، م�صيرًا اإلى اأن اللجنة 
الفنية الم�صكلة من مديري ال�صرائب في دول المجل�س قطعت �صوطًا كبيرًا 
في هذا المجال واتفقت على نحو 80 في المائة من البنود، اإل اأنها تواجه 
القطاعات  بع�س  على  ال�صرائب  فر�س  حول  الآراء  في  الختالفات  بع�س 
الحيوية، واختالف المواد المعفاة من ال�صلع بين دول المجل�س، واأ�صاف اأن 

هذه الختالفات تحتاج اإلى قرار من وزراء المالية في دول المجل�س.

والخدمات  ال�صلع  لإعفاء  موحدا  خليجيا  توجها  هناك  اأن  المال  واأو�صح 
اأي من دول المجل�س من ال�صرائب في كل الدول، للتغلب على  المعفاة في 
اختالفها بين دول المجل�س ولتوحيد جميع ال�صلع المعفاة بينها، م�صيرًا اإلى 
اأن هذا المحور هو اأبرز المحاور التي ت�صببت في تاأخر تطبيق �صريبة القيمة 
الوقت نف�صه وجود رابط بين تطبيق  نافيًا في  المجل�س،  الم�صافة في دول 
هذا القانون وانخفا�س اأ�صعار البترول اأخيرًا، وقال: دول المجل�س تعمل على 
اإيجاد �صيغة منا�صبة له منذ فترة طويلة، تتوافق مع ال�صيا�صات الخليجية في 
هذا ال�صاأن وتوجد منتجا بديال وم�صدر دخل لدول المجل�س غير المنتجات 

النفطية.
واأ�صاف م�صاعد مدير اإدارة الإيرادات العامة وال�صرائب في وزارة المالية 
القطرية اأن تطبيق �صريبة القيمة الم�صافة في دول المجل�س ي�صهم ب�صكل 
وتنويع  والغاز،  النفط  غير  المجل�س  لــدول  دخل  م�صادر  اإيجاد  في  كبير 
على  مبا�صرة  غير  �صريبة  القانون  هذا  اأن  مو�صحًا  لها،  الدخل  م�صادر 
اإيراد للدولة وي�صاعد على تح�صين م�صتوى  المبيعات وال�صلع، ويكون بمثابة 
الدخل والناتج الإجمالي للدولة، م�صيرًا اإلى اأن اأحد التحديات الموجودة في 
دول المجل�س هو اإيجاد بديل عن العتماد على النفط والغاز كم�صادر دخل.

ونوه الخبير القطري الى اأنه تم ت�صكيل فريق من مديري ال�صرائب في دول 
ب�صكل  المجل�س  دول  في  الم�صافة  القيمة  �صريبة  تطبيق  لبحث  المجل�س 
البنود، م�صيفًا  الفنية على نحو 80 في المائة من  اللجنة  مجتمع، واتفقت 
القطاعات  بع�س  في  والمتيازات  المزايا  بع�س  حول  اختالفات  توجد  اأنه 
الحيوية، واختالف ال�صلع المعفاة بين بع�س دول المجل�س، مو�صحًا اأن هذه 

الختالفات تحتاج اإلى قرار من وزراء المالية في دول مجل�س التعاون.
 وفي ختام حديثه اأثنى م�صاعد مدير اإدارة الإيرادات العامة وال�صرائب في 
المعلومات  تبادل  ال�صعودية في مجال  القطرية على خطوات  المالية  وزارة 
وال�صفافية حول ال�صرائب، ومنوهًا في ذات الوقت اإلى ت�صكيل لجنة خليجية 
م�صغرة من دول المجل�س لإيجاد �صيغ متقاربة لمواجهة م�صكلة تاآكل الأوعية 

ال�صريبية في دول مجل�س التعاون الخليجي.
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مقال

ياأخذ  اإنه  ُيقال  اأن  يمكن  اليوم  المالية  الموؤ�ص�صات  في  العقود  النوع من  مثل هذا  بمظاهر  يتعلق  فيما  اأما 
اأ�صكاًل عدة ولعل من اأبرزها:

التورق التقليدي
تناولها  التي  العقود  اأ�صكال  اأحد  التورق هو  النوع من  اأن هذا  التقليدي هو  التورق  ت�صميته  ال�صبب في  لعل 
الفقهاء في كتبهم. والمق�صود به هو اأنه عقد ي�صترك فيه ثالثة اأطراف، حيث اإنه يتم في العقد الأول بيع 
ال�صلعة ب�صعر موؤجل، يكون غالبا اأعلى من ال�صعر الحا�صر، ومن ثم يقوم الم�صتري ببيعه في ال�صوق ل�صخ�س 
اآخر غير البائع الأول باأقل من ال�صعر الأول ليح�صل على النقد، مع العلم اأنه في هذا العقد لي�س هناك اأي 

ترتيب م�صبق بين البائع في العقد الأول والم�صتري في العقد الثاني.
هذا النوع من العقود ما زال ُيماَر�س على م�صتوى الأفراد، اإذ اإن كثيرا من الموؤ�ص�صات المالية تبا�صر عملية 

بيع مرابحة لالأفراد وهم بالتالي يتولون عملية ت�صييل هذه المنتجات في ال�صوق.

التورق المصرفي المنظم
التورق الم�صرفي المنظم هو اأي�صا اأحد اأ�صكال التمويل الذي يبا�صره عدد من الم�صارف التي تقدم منتجات 
تتوافق مع ال�صريعة ، وقد اأخذ هذا العقد في النت�صار ب�صكل كبير بين كثير من الم�صارف في منطقة الخليج، 
على اأ�صا�س اأن بع�س العلماء يرون جواز التعامل بمثل هذا النوع من العقود، وكانت بداية مثل هذا العقد في 
مطلع هذا العقد تقريبا، وقد تم تطوير هذا العقد ليكون اأكثر مالءمة لأحكام ال�صريعة ، ومن اأبرز اأ�صكال 
هذا العقد هو اأن يقوم الم�صرف ب�صراء معادن ثم بيعها لالأفراد اأو الموؤ�ص�صات مرابحة ، ومن ثم ترتيب 

د. صالح بن فهد الشلهوب 
مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب في صحيفة »االقتصادية«

طالب  ألن  وذلك  الفضة،  وهو  الورق  من  مأخوذ  األساس  في  التورق 
التمويل أو من يقدِم على شراء مثل هذه السلع في األغلب ليست لديه 
الرغبة في تملك السلعة ولكن الغرض من ذلك الحصول على المال، وأحد 
أشكال النقد في السابق هو الفضة، وهذا يفسر استخدام لفظ التورق 
النقد. والتورق  الحصول على  العقد في  رغبة من يدخل  أن  للداللة على 
يدرجونه  ولكن  كتبهم  في  الفقهاء  تناولها  التي  الصور  إحدى  هو 
ضمن دراستهم، ما يسمى »بيوع اآلجال«، والتورق يعتبر من صور البيع 
اآلجل، إال أن فقهاء الحنابلة استخدموا له مصطلحا خاصا وهو التورق، 
ثم أصبح هذا المصطلح متداوال لدى الفقهاء المعاصرين والمهتمين 

بالدراسات المتعلقة بفقه المعامالت في الشريعة اإلسالمية.

عقود التورق في 
المصرفية اإلسالمية

يأخذ التورق اإلسالمي أشكااًل عدة ويدرج الفقهاء التورق تحت مسمى »بيوع اآلجال«
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التورق التقليدي هو عقد 
يشترك فيه ثالثة أطراف 

ويتم في العقد األول 
بيع السلعة بسعر مؤجل 

ويكون غالبا أعلى من 
السعر الحاضر ومن ثم 

يقوم المشتري ببيعه في 
السوق لشخص آخر بأقل 
من السعر األول ليحصل 

على النقد.

في عقد التورق التقليدي 
ليس هناك أي ترتيب 

مسبق بين البائع في العقد 
األول والمشتري في العقد 

الثاني.

طالب التمويل عن طريق 
التورق ليست لديه الرغبة 
في تملك السلعة ولكن 
غرضه الحصول على المال.

استخدم فقهاء الحنابلة 
مصطلح التورق وأصبح 
المصطلح متداوال لدى 

الفقهاء المعاصرين 
والمهتمين بالدراسات 

المتعلقة بفقه المعامالت 
في الشريعة اإلسالمية.

عملية بيع تلك المعادن نيابة عن عمالئه - ب�صفته وكيال عنهم - وذلك في 
ال�صوق العالمية، ومن ثم اإيداع تلك المبالغ في ح�صابات عمالئه. ولهذا النوع 
اأ�صكال اأخرى �صواء بعر�س اأنواع اأخرى من ال�صلع خ�صو�صا ال�صلع المحلية اأو 

بتقديم خدمات اأخرى مثل البطاقات الئتمانية.  

عقود اإلجارة
اإلى ق�صمين، الأول يتعلق باأجرة  في المفهوم الفقهي يمكن تق�صيم الإجارة 

العامل، والآخر اأجرة المنفعة.
اإنه ما ُيعطاه الإن�صان مقابل عمل دنيوي  اأن يقال عنه  والأجر هو ما يمكن 
يتقا�صاه  ل�صخ�س  بالعامل فهو عبارة عن عائد  يتعلق  فيما  اأما  اأخروي.  اأو 
مقابل اأدائه عمال، وهذا العامل قد يتقا�صى اأجرته مقابل اإنجاز عمل معين 
بغ�س النظر عن المدة، وهناك نوع اآخر وهو الذي يتقا�صى به العامل الأجرة 
مقابل المدة التي يق�صيها في عمل �صيء ما، بغ�س النظر عن حجم الإنتاج.

النوع الثاني من الإجارة وهو ما يكون مقابل منفعة معينة، وهذا هو الأغلب 
في  به  والمق�صود  المالية،  الموؤ�ص�صات  تقدمه  الذي  بالتمويل  يتعلق  فيما 

المفهوم الفقهي: هو اأنه عقد على منفعة مباحة معلومة.
اأما بالن�صبة لتطبيقاتها في الموؤ�ص�صات المالية اليوم، فمن اأبرز �صورها ما 
اأن الموؤ�ص�صة المالية تقوم ب�صراء  التاأجير المنتهي بالتمليك، وذلك  ي�صمى 
باإمكانه  العقد  نهاية  في  اأنه  اأ�صا�س  على  ل�صخ�س  توؤجرها  ثم  ومن  عين، 
تملكها ب�صعر قد يكون منخف�صا نوعا ما، وقد يكون تمليكه لها ب�صعرها في 
الذي  العر�س  على  يعتمد  وهذا  مقابل،  دون  الأحيان  بع�س  في  اأو  ال�صوق، 

يقدمه الم�صرف. 

عقود المشاركة
�صركة  العنان،  �صركة  منها  ــواع،  اأنـ عــدة  الإ�صالمي  الفقه  في  ال�صركات 
�صركة  هنا  اأكبر  ب�صكل  ويهمنا  الأبــدان.  �صركة  الوجوه،  �صركة  الم�صاربة، 
و�صركة  الختالط.  بها  المق�صود  اللغة  في  وال�صركة  والم�صاربة.  العنان 

العنان هي ا�صتراك اثنين اأو اأكثر في المال، والربح.
من �صور هذه ال�صركة في الم�صارف الإ�صالمية اليوم ما ي�صمى الم�صاركة 
الأفــراد  تمويل  بق�صد  اأو  ال�صتثمار،  بغر�س  ذلك  كان  �صواء  المتناق�صة، 
النوع من  اأ�صكال هذا  اأبرز  ومن  احتياجاتهم.  لتوفير  وذلك  الموؤ�ص�صات  اأو 
التمويل ما هو منت�صر اليوم في كثير من الدول الأوروبية مثل بريطانيا، وهو 
لغر�س  العقد  هذا  يكون  اأن  الممكن  ومن  لالأفراد،  الم�صاكن  �صراء  تمويل 
تجاري مثل الم�صاركة في �صراء عقار اأو ما يمكن تاأجيره ب�صكل عام، ويتولى 
طالب التمويل عملية دفع ق�صط الإيجار للم�صرف بقدر ن�صيبه في العقار 
اأو  اأو اأن يتولى اإدارة العين المملوكة، ويعطي الم�صرف ق�صطه من الأجرة 
الربح ح�صب التفاق، ومن ثم يعمل طالب التمويل على دفع مبلغ اإ�صافي كل 

�صهر على �صبيل المثال ليتملك ح�صة الم�صرف خالل مدة معينة.
اأحدهما بالمال، والآخر بالعمل، وهذا النوع  والم�صاربة: �صركة بين اثنين 
وبع�صهم  عام  ب�صكل  ال�صركة  الفقهاء �صمن عقد  بع�س  يدرجه  العقود  من 

يجعله عقدا م�صتقال.
اإلى  مال  الم�صرف  يدفع  اأن  مثل  اليوم،  الم�صارف  في  تطبيقات عدة  وله 
من يرغب في اإن�صاء م�صنع، اأو لديه رغبة في الزراعة، اأو يمكن اأن يدخل 
الم�صرف ك�صريك في �صركة ا�صتثمارية قائمة عبر تمويلها ومن ثم تقا�صم 
الأرباح ح�صب التفاق بينهما، ولعل هذا النوع من العقود ركز عليه الدكتور 

النجار في تجربة بنوك الدخار المحلية.
عقد القر�س والمق�صود به القر�س الح�صن، وهذا النوع من العقود غر�صه 
اأن الم�صرف ل يحقق عائدا مبا�صرا منه،  ا�صتثماريا بمعنى  تبرعي ولي�س 
المبلغ  الموؤ�ص�صة  تــردَّ  اأن  اأ�صا�س  على  ما  فترة  معينة  من�صاأة  ل  يموِّ ولكن 

المقتر�س دون زيادة، خالل مدة متفق عليها.
لأنها  وذلك  اليوم،  الم�صارف  في  قليلة  تطبيقاته  العقود  من  النوع  وهذا 
من  النوع  هذا  مثل  تقديم  الممكن  من  اأنها  اإل  للم�صرف  عائدا  تحقق  ل 

القرو�س بهدف ربحي غير مبا�صر مثل خدمة عمالء البنك لجذبهم اإليه.
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الضرائب على االقتصاد الرقمي )2(

تآكل األوعية 
وترحيل األرباح في 

االقتصاد الرقمي

األوعية  بتآكل  خاصة  مسائل  الرقمي  االقتصاد  عن  تنشأ  ال 
الرئيسة  الرقمي  االقتصاد  سمات  بعض  أن  إال  األرباح،  وترحيل 

تزيد من مخاطر تآكل األوعية وترحيل األرباح.

لقدتمت مناق�صة وبحث عدد من الهياكل ال�صريبية والقانونية يمكن ا�صتعمالها لتطبيق نماذج 
الأعمال في القت�صاد الرقمي. وقداأبرزت هذه الهياكل الفر�س القائمة لتاآكل الأوعية وترحيل 
الأرباح بتخفي�س اأو اإلغاء ال�صريبة في جميع الوليات ال�صريبية المعنية بما في ذلك في دول 
ال�صوق ودول الإقامة. مثال: اإن اأهمية الأ�صول غير الملمو�صة في �صياق القت�صاد الرقمي مع 
حركة/تجوال هذه الأ�صول لالأغرا�س ال�صريبية، توّفر فر�صًا لتاآكل الأوعية وترحيل الأرباح 
في مجال ال�صرائب المبا�صرة. عالوًة على ذلك، فاإن القدرة على جعل البنية التحتية مركزية 
بعيدًا عن دول ال�صوق، والقيام بعمليات بيع كبيرة لل�صلع والخدمات في ال�صوق من موقع بعيد 
م�صحوبًا بالقدرة المتزايدة على القيام باأن�صطة كبيرة با�صتعمال الحد الأدنى من الموظفين 
يوفر فر�صًا محتملة لتاآكل الأوعية وترحيل الأرباح عن طريق تجزئة الأعمال الح�صية لتجنب 
تاآكل  اأي�صًا من مخاطر  ال�صمات الأ�صا�صية لالقت�صاد الرقمي تزيد  اأن بع�س  ال�صريبة. كما 
الأن�صطة  ذات  بالأعمال  يتعلق  فيما  وتحديدًا  المبا�صرة،  غير  ال�صرائب  �صياق  في  الأوعية 

المعفاة من �صريبة القيمة الم�صافة. 

حسين عبدالرحيم الشيخ
 إدارة العمليات والشؤون الدولية
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م�صروع  في  معها  التعامل  يتم  الأربـــاح  وترحيل  الأوعــيــة  تاآكل  مخاطر  اإن 
القت�صادي  التعاون  منظمة  فــي   )BEPSالـ )م�صروع  لذلك  مخ�ص�س 
القت�صادية  الأن�صطة  مكان  مع  ال�صريبة  �صبط  ي�صتهدف  الذي  والتنمية 
ومكان ا�صتحداث القيمة. �صيتم في �صياق م�صروع الـBEPS معالجة الهياكل 
فيها  تكون  اأماكن  اإلــى  م�صطنعة  ب�صور  الأربـــاح  ترحيل  اإلــى  تهدف  التي 
ال�صريبة اأقل اأو معدومة، وبما ي�صاعد على ا�صترداد الحقوق ال�صريبية في 
كل من الدول التي تمثل اأ�صواقًا وتلك التي تمثل اإقامة ال�صركة الأم. و�صتتم 
ا�صتعادة ال�صريبة اإلى دول ال�صوق عن طريق منع اإ�صاءة ا�صتخدام التفاقيات 
ال�صريبية ومنع التجنب الم�صطنع لن�صوء المن�صاأة الدائمة، و�صتتم ا�صتعادة 
ال�صركات  قواعد  تعزيز  طريق  عن  النهائية  الإقــامــة  دولــة  اإلــى  ال�صريبة 
اإلى كل من دول  ال�صريبة  ا�صتعادة  CFC. و�صتتم  الم�صيطر عليها  الأجنبية 
ال�صوق ودول الإقامة عن طريق تحييد اآثار الترتيبات الهجينة، وعن طريق 
الحد من تاآكل الوعاء بوا�صطة خ�صومات الفوائد والدفعات المالية الأخرى، 
وعن طريق مواجهة الممار�صات ال�صريبية ال�صارة ب�صكل اأكثر فاعلية، وعن 
وفي  القيمة.  ا�صتحداث  مع  متفقة  الأ�صعار  ترحيل  نتائج  اأن  �صمان  طريق 
�صياق �صريبة القيمة الم�صافة، فاإنه في ظل ظروف معينة قد تن�صاأ فر�س 
تاآكل الأوعية عندما  للتخطيط ال�صريبي لالأعمال وما يقابلها من مخاوف 
توريد  على  ال�صريبة  بمكان  يتعلق  فيما  التعاون  منظمة  اأدلــة  تنفيذ  يتم  ل 

الخدمات وال�صلع غير الملمو�صة من �صركة اإلى �صركة. 
المرتبطة  الم�صائل  من  عدد  فح�س   BEPSالـ م�صروع  على  اأي�صًا  يتعين   
تحديد  تم  لقد  الرئي�صة.  و�صماته  ونماذجه  الرقمي  بالقت�صاد  تحديدًا 
م�صائل معينة تن�صاأ عن القت�صاد الرقمي تتطلب عناية وانتباها من وجهة 
نظر �صريبية. وتوؤخذ هذه الم�صائل في العتبار في خطة العمل ل�صمان اأن 
الحلول المقترحة تعالج تاآكل الأوعية وترحيل الأرباح في القت�صاد الرقمي، 

وهي ت�صمل الآتي: 
ا�صتثناءات  الرئي�صة ل يمكنها تحقيق منافع من  الأن�صطة  اأن  التاأكد من   
ببيع  تتعلق  م�صطنعة  ترتيبات  ا�صتعمال  يمكن  ل  واأنه  الدائمة  المن�صاأة 
البند  على  العمل  في  الدائمة.  المن�صاأة  تحقق  لتجنب  والخدمات  ال�صلع 
يجب  الدائمة(  للمن�صاأة  الم�صطنع  التجنب  )منع  العمل  خطة  من   7
اإعدادية  اأو  تح�صيرية  ذات طبيعة  تعتبر  كانت  معينة  اأن�صطة  في  النظر 
واأن مثل هذه الأن�صطة اأ�صبحت وب�صكل متناٍم عنا�صر مهمة من العمل في 
القت�صاد الرقمي، واإذا كان الأمر كذلك يجب النظر اأي�صًا في الظروف 
التي تجعل من هذه الأن�صطة اأن�صطة رئي�صة وهل من الممكن اإعداد قاعدة 
م�صاألة  النظر في  اإعادة  تجاه ذلك. مثال، يجب  للتطبيق  وقابلة  معقولة 
ا�صتثناءات  الدائمة )من �صمن  المن�صاأة  من  المحلي  الم�صتودع  ا�صتثناء 
التعاون  منظمة  نــمــوذج  مــن   5 الــمــادة  فــي  ــواردة  ــ ال الــدائــمــة  المن�صاأة 
القت�صادي والتنمية( وتحديد الظروف التي يتعين فيها اعتبار مثل هذا 
تثير  الأو�صع،  ال�صريبية  التحديات  اإلى  اإ�صافًة  دائمة.  من�صاأة  الم�صتودع 
هذه الم�صائل مخاوف تاآكل الأوعية عندما ي�صاحب نق�س ال�صريبة في 
دولة ال�صوق ا�صتعمال اأ�صاليب تخف�س اأو تنهي ال�صريبة في بلد الم�صتفيد 
اأو بلد ال�صركة الأم. يجب النظر فيما اإذا كانت هناك حاجة اإلى تعديل 
لترتيبات  فيها  يمكن  التي  الأو�صاع  لمواجهة  الدائمة  المن�صاأة  تعريف 
م�صطنعة تتعلق ببيع �صلع اأو خدمات من قبل �صركة واحدة في مجموعة 
مع  التعامل  يتعين  واأنــه  عقود،  اإبــرام  اإلى  فعليًا  تــوؤدي  الجن�صية  متعددة 
هذه المبيعات كما لو اأنها تمت من قبل تلك ال�صركة. ويت�صح ذلك مثاًل، 
اأو الخدمات الدعائية با�صتعمال  الملمو�صة  للمنتجات  المبا�صر  البيع  في 
موظفي البيع في الفرع المحلي لإجراء التفاو�س مع عمالء كبار محتملين 

واإبرام عقود المبيعات معهم. 

بعض سمات االقتصاد 
الرقمي الرئيسة تزيد 

من مخاطر تآكل 
األوعية وترحيل األرباح.

مخاطر تآكل األوعية 
وترحيل األرباح يتم 
التعامل معها في 

مشروع الـBEPS في 
منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

سهل االقتصاد الرقمي 
أعمال الشركات التي 

تقوم بشراء مجموعات 
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�صال�صل  وانت�صار  البيانات،  وا�صتعمال  الملمو�صة،  غير  المواد  اأهمية   
في  ال�صركات  تعتمد  الأ�صعار،  ترحيل  في  واأثــرهــا  العالمية  القيمة 
القيمة  ا�صتحداث  في  الملمو�صة  غير  المواد  على  الرقمي  القت�صاد 
الأوعية  تاآكل  هياكل  من  العديد  في  اأ�صا�صية  و�صمة  الدخل.  واإنتاج 
وترحيل الأرباح التي ياأخذ بها العاملون في القت�صاد الرقمي تنطوي 
على نقل البنود غير الملمو�صة اأو الحقوق فيها اإلى اأماكن توّفر فوائد 
�صريبية. ولحقا، يتم في الأغلب الدعاء باأن هذا الترتيب التعاقدي، 
تخ�صي�س  يبرران  الملمو�صة  غير  للمواد  القانونية  الملكية  وكذلك 
الرغم  على  المخاطر،  يتحمل  الــذي  للكيان  الدخل  من  كبير  جــزء 
باأن  اأو معدومة، كما يتم الدعاء  الأن�صطة قليلة  اأن م�صاهمته في  من 
الكيانات الأخرى في المجموعة معزولة تعاقديًا عن المخاطر، حيث 
بعد   - الباقي  للدخل  م�صتحقًا  متدنية  ل�صريبة  الخا�صع  الكيان  يكون 
تعوي�س الأع�صاء الآخرين في المجموعة ممن يتحملون اأخطارًا متدنية 
عن وظائفهم- حتى لو لم يكن هذا الكيان قادرًا على ال�صيطرة على 
الأخذ  يتعين  الموجودة،  الأ�صعار  ترحيل  اأدلة  على  عالوًة  المخاطر. 

في  الأوعية  تاآكل  م�صاألة  على  العمل  خالل  الأمــور  هذه  العتبار  في 
مجال ترحيل الأ�صعار، واأن يتم كذلك النظر في العالقة بين الأعمال 
والعتماد ال�صديد على تجميع وتحليل وتحويل البيانات اإلى نقود وهي 
النتباه  يتعين  اأنه  كما  الرقمي.  القت�صاد  في  عديدة  ل�صركات  �صفة 
وانت�صار  الجن�صيات،  متعددة  ال�صركات  في  المتزايد  الدمج  اآثار  اإلى 
�صال�صل القيمة العالمية، حيث يتم توزيع مراحل الإنتاج المختلفة عبر 
دول عديدة. وفي هذا ال�صياق، يجب اأن يتم تقييم الحاجة اإلى العتماد 
الوظائف  الم�صتعملة،  )الأ�صول  الوظيفي  التحليل  على  اأكبر  بدرجة 
وتجب  القيمة،  �صل�صلة  تحليل  وعلى  المتحملة(  والمخاطر  الموؤداة، 
ب�صبب  للمقارنة  اأ�صعار  فيها  تتوافر  ل  التي  الأو�صاع  معالجة  كذلك 
المميزة  الملمو�صة  غير  والمواد  المكلف  قبل  من  الم�صممة  الهياكل 
المعنية. وفي اأو�صاع محددة، قد يظهر من التحليل الوظيفي اأنه من 
)مثال:  التقييم  اأ�صاليب  اأو  الأرباح  تقا�صم  اأ�صاليب  ا�صتعمال  المالئم 
الأو�صاع  هذه  في  المفيد  ومن  المخ�صوم(.  النقدي  التدفق  اأ�صلوب 
ذلك  في  بما  الأ�صعار  ترحيل  اأ�صالب  عن  واأو�صح  اأب�صط  دليل  توفير 
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تقا�صم الأرباح في �صياق �صال�صل القيمة العالمية.
عليها  الم�صيطر  الأجنبية  »ال�صركات  قواعد  لتكييف  الممكنة  الحاجة   
ال�صركات  قــواعــد  اأن  مــن  الــرغــم  على  الرقمي:  القت�صاد  مــع   »CFC
من  الدخل  فاإن  اأخــرى،  اإلى  دولة  من  تختلف  عليها  الم�صيطر  الأجنبية 
في  تخ�صع  ل  بعد  توفيرها عن  يتم  التي  الرقمية  والخدمات  المنتجات 
عليها.  الم�صيطر  الأجنبية  ال�صركات  قواعد  بموجب  لل�صريبة  الأغلب 
ومثل هذا الدخل قد يكون جواًل ب�صكل خا�س ب�صبب اأهمية الأ�صول غير 
الملمو�صة في توفير مثل هذه ال�صلع والخدمات والعدد القليل ن�صبيًا من 
وعليه   .On line المبا�صر  البيع  بعمليات  للقيام  الم�صتخدمين  الأفــراد 
يمكن لل�صركة متعددة الجن�صية التي تعمل في مجال القت�صاد الرقمي اأن 
تكت�صب دخاًل من خالل �صركة اأجنبية م�صيطر عليها في دولة ب�صرائب 
متدنية عن طريق و�صع الأ�صول غير الملمو�صة الرئي�صة في تلك الدولة، 
ويتم ا�صتخدام تلك الأ�صول في بيع ال�صلع والخدمات الرقمية دون خ�صوع 
الدخل لل�صريبة، حتى لو كانت ال�صركة الأجنبية الم�صيطر عليها ل تقوم 
بال�صركات  المتعلقة  التو�صيات  اإعــداد  وفي  دولتها.  في  مهمة  باأعمال 

ال�صركات  قواعد  العتبار  في  الأخــذ  يتعين  عليها  الم�صيطر  الأجنبية 
الأجنبية الم�صيطر عليها التي ت�صتهدف الدخل المكت�صب في القت�صاد 
لل�صلع والخدمات  بعد  المبيعات عن  المكت�صب من  الدخل  الرقمي، مثل 

الرقمية. 
في  تنخرط  التي  الأعمال  قبل  من  ال�صريبي  التخطيط  فر�س  معالجة   
اأن�صطة معفاة من �صريبة القيمة الم�صافة: لقد �صهل القت�صاد الرقمي 
من  وا�صعة  ب�صراء مجموعات  تقوم  التي  ال�صركات  اأعمال  كبير  وب�صكل 
اأخرى حول  دول  في  موردين  من  الملمو�صة  غير  والمنتجات  الخدمات 
�صمحت  وقد  حقيقية.  عالمية  بطريقة  اقت�صادها  هيكلة  ومن  العالم 
�صريبة  مبالغ  من  الحد  اأو  بتجنب  المعفاة  لالأعمال  التطورات  هذه 
القيمة الم�صافة غير الم�صتردة التي يتم تكبدها في مدخالت الأن�صطة 
المعفاة. اإن تطبيق اأدلة العمل 2 و4 من اأدلة منظمة التعاون القت�صادي 
والتنمية حول مكان ال�صريبة لتوريدات ال�صلع والخدمات التي تتم بين 
حالت  فيها  بما  ال�صريبية  الأوعية  تاآكل  فر�س  من  �صيحد  ال�صركات 

الكيانات المعفاة التي تعمل من خالل فروع دول متعددة.

واسعة من الخدمات 
والمنتجات غير الملموسة 
من موردين في دول أخرى 
حول العالم ومن هيكلة 

اقتصادها بطريقة عالمية.

سمة أساسية في عديد 
من هياكل تآكل األوعية 
وترحيل األرباح التي يأخذ 

بها العاملون في االقتصاد 
الرقمي تنطوي على نقل 
البنود غير الملموسة أو 
الحقوق فيها إلى أماكن 

توّفر فوائد ضريبية.

مشروع الـBEPSيعالج 
الهياكل التي تهدف 

إلى ترحيل األرباح بصور 
مصطنعة إلى أماكن 

تكون فيها الضريبة أقل أو 
معدومة وبما يساعد على 

استرداد الحقوق الضريبية.
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مقال

من  المائة  في   20 اإلى  ت�صل  المملكة  في  الظل  اقت�صاد  ن�صبة  اأن  اإلى  الدولي  البنك  تقديرات  اآخر  ت�صير 
اأو 40 في المائة- وعلى الرغم من �صعوبة  اإلى 30  اإجمالي الناتج المحلي- بع�س التقديرات ترفع الرقم 
ر�صد مثل هذه الأن�صطة لأنها، ح�صب تعريفها، اأن�صطة غير م�صجلة ول تخ�صع للر�صد المنتظم، اإل اأن هناك 
عديدا من الموؤ�صرات التي ت�صاعد على تقديرها مثل، الحوالت الخارجية ومعدلت ال�صتهالك والنظر في 

مكونات اقت�صاد الظل ودرا�صتها لكل قطاع على حدة.

طالل الجديبي
كاتب في صحيفة »االقتصادية«

نماذج  وهناك  االقتصاد،  على  لها  حصر  ال  أضــرارا  الظل  اقتصاد  يخلف 
والمنشآت  األعمال  ريادة  أنشطة  في  تؤثر  الظل  اقتصاد  من  مختلفة 
الخفي(  االقتصاد  )أو  الظل  اقتصاد  يحظى  ال  األســف  ومع  الصغيرة. 
بمفهوم وتعريف محدد وثابت، ولغرض هذا الحديث نستخدم ما تعبر 
ال  الذي  الرسمي  غير  االقتصاد  بأنه  الدولية  المؤسسات  من  العديد  عنه 
مجموعة  يعني  وهذا  الرسمية،  البيانات  ضمن  تسجيله  وال  رصده  يتم 
القانوني.  القانوني وغير  كبيرة من األنشطة اإليجابية والسلبية، منها 
»االقتصاد  و  األسود«  »االقتصاد  مثل  مصطلحات  استخدام  أن  إلى  أشير 
السفلي« يعنى به غالبا الجانب السلبي وغير القانوني من اقتصاد الظل.

اقتصاديات الظل
البنك الدولي يقدر  نسبة اقتصاد الظل في المملكة بأنها تصل  إلى 20 % 

من إجمالي الناتج المحلي وبعض التقديرات ترفع الرقم إلى 40 %

مقال
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البعض لديه تخوف مشروع 
من ارتفاع تكلفة المعيشة 

ويرى ضرورة وجود بعض 
أشكال اقتصاد الظل مع 

الحرص على كف يد اإلصالح 
والتنظيم  القتصاديات 

الظل.

تصحيح اقتصاد الظل 
يستلزم إيجاد بدائل واقعية 
ومالئمة لكل نشاط يخضع 

للتصحيح.

اقتصاد الظل يؤثر بشكل 
كبير في أنشطة ريادة 

األعمال والمنشآت 
الصغيرة.

حول  الظل  اقت�صاد  اأ�صكال  بع�س  وجود  �صرورة  ترى  التي  التعقيبات  تدور 
تكلفة  ارتفاع  ب�صبب  الأولــى  الفكرة  في  القلق  يثار  متباعدتين.  فكرتين 
المعي�صة عند انقطاع الأن�صطة التجارية التي تتبناها مثال العمالة المخالفة، 
الأن�صطة  من  العديد  على  ينطبق  ويكاد  م�صروع،  تخوف  الحقيقة  في  وهذا 
المحلية من الت�صييد والبناء وحتى اأ�صواق التجزئة، ولكن وجود هذا التخوف 
ل يعني كف يد الإ�صالح والتنظيم. من الطبيعي القول اإن للت�صحيح نتائج 
اإيجابية تفوق ترك المجال للفو�صى والمخالفين، ولكن هذا ي�صتلزم اأن يقوم 
الت�صحيح على اإيجاد بدائل واقعية ومالئمة لكل ن�صاط يخ�صع للت�صحيح، 

وهنا في نظري يقع التحدي الأكبر.
اأما الفكرة الثانية التي ت�صدد على اأهمية وجود بع�س اأ�صكال اقت�صاد الظل، 
فهي تركز على ما يعود بالنفع على القت�صاد المحلي، ولكن ل يتم ر�صده 
التجارية  الأعمال  �صفة  تكت�صب  ل  التي  المباحة  الأن�صطة  مثل  بال�صرورة، 
الر�صمية ول يتم ر�صدها، ومن هذه مثال ما يتاجر به اأو يزرعه اأو ي�صيده 
القائمة  هنا  وتت�صع  كذلك،  المنتجة  الأ�صر  اأن�صطة  هذا  ي�صمل  وقد  الهواة، 
المالحظة  وربما  والدعم  التنظيم  من  يكفي  ما  تنال  ل  قد  كثيرة  لأن�صطة 
كذلك. الخال�صة هنا اأن محاربة اقت�صاد الظل يجب اأن تعتبر لوجود هذه 
اأو اإخ�صاعها للحد الأدنى  الأن�صطة المهمة، وربما يعاد ت�صنيفها ور�صدها 

من التنظيم.
اإذا تتبعنا طرق التعامل مع اقت�صاد الظل في الدول الغربية، نجد اأن عملية 
الحكومية،  الجهات  تتبناها  محاور  عدة  من  تاأتي  عليه  وال�صيطرة  متابعته 
غير  العمالة  من:  كّل  مواجهة  يكفل  مثلث  في  المحاور  هذه  اأهــم  تتج�صد 

النظامية، وغ�صل الأموال، اإ�صافة اإلى التهرب والتجنب ال�صريبي.
م�صلحة ال�صرائب البريطانية - على �صبيل المثال - تذكر في اأحد تقاريرها 
اأن الت�صدد والتعجل في محاربة اقت�صاد الظل قد ي�صكالن موجة من الغ�صب 
تقّو�س هذه الجهود. ت�صير اأي�صا اإلى اأن من الحكمة اأن يعي ممار�س الن�صاط 
غير الر�صمي مالمح الفائدة والتكلفة في الخروج من هذه الممار�صات، ومن 
واجب الجهات الحكومية اأن تو�صح له هذه المالمح؛ وت�صيف اأي�صا اأن هوؤلء 
الممار�صين هم في الأ�صل رياديون فخورون بما يقومون به؛ لذا ي�صعب تغيير 
ت�صتهدف  اإل بوجود برامج  التي ت�صاحب ممار�صاتهم  العادات الجتماعية 

هذه الخ�صائ�س باأدوات ذكية ومالئمة.
كانت  الأخــيــرة  ال�صنوات  في  الظل  اقت�صاد  محاربة  اأن  نالحظ  محليا، 
بالتركيز على المحورين الأولين- العمالة غير النظامية وغ�صل الأموال- مع 
ظهور العديد من النتقادات الموجهة للجهود التي تقع �صمن المحور الأول. 
الم�صجلة؛  غير  الأن�صطة  حاليا  والدخل  الزكاة  م�صلحة  تتجاهل  حين  في 
النظامية  الأعمال  �صيطرتها حتى على  تفر�س  لم  والدخل  الزكاة  م�صلحة 

باعتمادها في كثير من الحالت على الربط الجزافي.
يمكن الخلو�س اإلى وجوب محاربة الأن�صطة غير القانونية بطريقة مبا�صرة، 
اأو�صاعها  بت�صحيح  ربما  بل  بال�صرورة،  منها  التخل�س  يعني  ل  قد  وهذا 
خ�صو�صا   - بطئه  اأو   - التغيير  و�صرعة  حدة  من  الناتجة  الآثــار  ومراعاة 
تر�صد  ول  ت�صجل  ل  التي  القانونية  الأن�صطة  والأ�صر.  ال�صباب  فر�س  على 
بحاجة اإلى المزيد من البحث والفهم؛ اإن كان لها جوانب �صلبية لربما وجب 
تنظيمها اأو على الأقل ح�صرها وتحديد انت�صارها لكيال تتعاظم م�صاوئها. 
اأن  نجد  لذلك  المعقد؛  الواقع  لهذا  المتمكن  الفهم  تتطلب  الأمور  كل هذه 
ميدانية  باأبحاث  تبداأ  الظل  اقت�صاد  محاربة  في  المتقدمة  الــدول  جهود 
معتبرة ومعلنة، ت�صاعد على تنفيذ برامجهم الموؤثرة، ل تهدم ما ينتفع به 

ول ت�صمح في الوقت نف�صه بت�صرب الثروات وهدر الفر�س كل يوم.



العدد )4٢( - محرم 143٦هـ42

قضية زكوية



43
العدد )4٢( - محرم 143٦هـ

اللجنة االستئنافية 
الضريبية تناقش 

ضوابط إضافة 
األرباح الموزعة إلى 

الوعاء الزكوي
االستئنافية  اللجنة  اجتمعت  ـــ  1431/5/2٦هـ الموافق  اإلثنين  يوم  في 
الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )19٦( وتاريخ 142٦/7/24هـ 
والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )7835/1( وتاريخ 142٦/8/٦هـ 
على  والمصلحة  المكلفين  اعتراضات  نظر  في  اللجنة  باستمرار  القاضي 
قرارات لجان االعتراض الزكوية االبتدائية، وذلك للنظر في االستئناف المقدم 
األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض  لجنة  قرار  على  )المكلف(  من 
في جدة. بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( 

على المكلف لعام 2004م. 

المكلف  من  المقدمة  ال�صتئناف  مذكرة  في  جاء  وما  الم�صتاأنف،  البتدائي  القرار  بدرا�صة  اللجنة  قامت  قد 
ومراجعة ما تم تقديمه من م�صتندات، في �صوء الأنظمة والتعليمات ال�صارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
بموجب  قرارها  من  بن�صخة  المكلف  جدة  في  الأولــى  ال�صريبية  الزكوية  البتدائية  العترا�س  لجنة  اأخطرت 
برقم  اللجنة  لدى هذه  وقيد  ا�صتئنافه  المكلف  وقدم  وتاريخ 1428/9/5هـــ،  ــس/ج/1(  رقم )178/� الخطاب 
)3/321( وتاريخ 1428/9/20هـ، كما قدم المكلف ن�صخة من اأمر التح�صيل الموؤرخ في 1426/8/14هـ الذي 
يفيد �صداد المبلغ الم�صتحق عليه بموجب الربط، وبذلك يكون ال�صتئناف المقدم من المكلف مقبوًل من الناحية 

ال�صكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية، م�صتوفيًا ال�صروط المن�صو�س عليها نظامًا.
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الناحية الموضوعية
ق�صى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا( بتاأييد الم�صلحة في اإ�صافة 

الأرباح الموزعة اإلى الوعاء الزكوي لعام 2004م. 
المعمول به  الزكاة  اأن نظام  القرار، فذكر  البند من  المكلف هذا  ا�صتاأنف 
في المملكة لم ين�س على رف�س خ�صم توزيعات الأرباح المدفوعة لل�صركاء 
باأن  العبرة  واأن  لل�صرك  المالية  ال�صنة  اأيــام  اآخــر  في  التوزيع  هذا  تم  اإذا 
ال�صركة  واأنه محظور على  ال�صركاء  اأ�صبحت تحت ت�صرف  التوزيعات  هذه 
الت�صرف فيها اأو �صحبها اأو تقا�صي عمولة عنها، ويوؤكد ذلك تعميم الم�صلحة 
رقم 1/2/8443/2 لعام 1392هـ البند )7( منه الذي ن�س على »اأنه يتم 
ر�صميًا  ثبت  اإذا  اإل  ال�صرعية  الزكاة  وعاء  في  التوزيع  تحت  الأربــاح  اإدراج 
اإيداع هذه الأرباح في اأحد الم�صارف )البنوك( تحت ت�صرف الم�صاهمين 
واأنه محظور على المن�صاأة الت�صرف فيها اأو �صحبها اأو تقا�صي عمولة عنها«. 
وبما يت�صح معه اأنه اإذا قررت ال�صركة توزيع اأرباح على ال�صركاء ولم يتم دفع 
هذه التوزيعات حتى نهاية ال�صنة المالية ولكن ثبت للم�صلحة اأن هذه المبالغ 
محظور  واأنــه  ال�صركاء  ت�صرف  تحت  واأ�صبحت  ال�صركة  ذمة  من  خرجت 
قبول  يتم  فاإنه  عنها،  عمولة  تقا�صي  اأو  �صحبها  اأو  فيها  الت�صرف  عليها 
خ�صم هذه المبالغ من ر�صيد الأرباح المدورة، فاإذا كان هذا التعميم ي�صمح 
ال�صنة المالية  بخ�صم توزيعات الأرباح المعلنة وغير المدفوعة حتى نهاية 
ب�صبب اأنه تم اإيداعها تحت ت�صرف الم�صاهمين فاإنه من باب اأولى اأن يتم 
المالية،  ال�صنة  اأيام  اآخر  في  فعاًل  دفعها  تم  التي  الأربــاح  توزيعات  خ�صم 
نظرًا لأنها خرجت من ذمة ال�صركة، واأ�صاف اأن ال�صنة المالية لل�صركة �صنة 
ميالدية والم�صلحة قامت بمحا�صبتها زكويًا على اأ�صا�س الحول الميالدي، 
وبالتالي فاإنه من حق ال�صركة اأن تتم محا�صبتها على اأ�صا�س الحول الميالدي 
في جميع البنود التي ت�صتمل عليها القوائم المالية التي خ�صعت للزكاة في 
الحول  وتطبيق  البنود  بع�س  انتقاء  يتم  اأن  دون  لل�صركة  الزكوي  ــرار  الإق
مماثلة  حالة  في  ال�صتئنافية  اللجنة  اأن  وذكر  غيرها.  دون  عليها  القمري 
ر�صيد  اإ�صافة  بعدم  يق�صي  1426هـــ  لعام   )622( برقم  قــرارًا  اأ�ــصــدرت 
الأرباح الموزعة المدورة بعد حولن الحول القمري اإلى الوعاء الزكوي، كما 
الأرباح  با�صتبعاد  يق�صي  الذي  1429هـ  لعام   )870( رقم  القرار  اأ�صدرت 
الموزعة من وعاء الزكاة وقدم المكلف مع خطابه المقيد لدى هذه اللجنة 
الأرباح  لتوزيعات  الموؤيدة  الم�صتندات  من  �صورة  1429/12/24هـــ  بتاريخ 

البالغة )4.805.314( ريال. 
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�صتئناف المكلف، اأكدت وجهة نظرها المبينة 
في القرار البتدائي التي تن�س على اأن الم�صلحة قامت باإ�صافة الأرباح اإلى 
الوعاء الزكوي على اأ�صا�س اأنها وزعت بعد حولن )الحول القمري( المعمول 
رقم 9586/3  الــوزاري  الخطاب  بموجب  ال�صرعية  الزكاة  احت�صاب  في  به 
وتاريخ 1417/8/28هـ الم�صادق على قرار اللجنة ال�صتئنافية رقم )15( 
لعام 1417هـ، وبالتالي فقد حال الحول عليها وهي في ذمة المكلف. واأ�صاف 
ممثلو الم�صلحة في خطابهم المقّيد لدى هذه اللجنة برقم )961( وتاريخ 
اإناطة الأحكام  1429/12/19هـ، اأنه من الناحية ال�صرعية فاإن الأ�صل في 
ال�صرعية بالأعوام القمرية - وهو ما ل خالف عليه بين الفقهاء - بمعنى اأن 
الحول القمري هو المعتبر في �صائر العبادات ومنها الزكاة ال�صرعية، حيث 
ي�صترط الفقهاء مرور 12 �صهرًا قمريًّا على المال محل الزكاة، ودليل ذلك 
قوله تعالى: »اإن عدة ال�صهور عند اهلل اثنا ع�صر �صهرًا في كتاب اهلل يوم خلق 

ال�صموات والأر�س منها اأربعة حرم«. 
احت�صاب  الحالة  هذه  في  النظامي  فالواجب  النظامية،  الناحية  من  اأما   
رقم  الملكي  للمر�صوم  طبقًا  ال�صرعية  الأحكام  به  تق�صي  لما  وفقًا  الزكاة 
الزكاة  ا�صتيفاء  اأوجب  الذي  1372/6/29هـــ  بتاريخ   )8634/28/2/17(
النظام  عليه  ن�س  ما  وهــو  ال�صرعية.  لالأحكام  وفقًا  بها  المكلفين  على 

النظام األساسي للحكم 
في المملكة العربية 

السعودية نص على أن 
التاريخ المعتمد هو 

التاريخ الهجري.

الحول القمري هو  
المعمول به في 

احتساب الزكاة الشرعية 
وهو المعتبر في سائر 
العبادات ومنها الزكاة 

الشرعية.

األصل في إناطة األحكام 
الشرعية باألعوام 

القمرية وهو ما ال خالف 
عليه بين الفقهاء.



العدد )4٢( - محرم 143٦هـ46

قضية زكوية

األخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد 
حساباتهم النظامية وفقًا للتاريخ الميالدي ال يتعارض 
مع مبدأ االستقرار الزكوي؛ ألن قبول تلك الحسابات من 
الناحية الشرعية مجرد استثناء من األصل وبهدف إلى 

التيسير على المكلفين.

يشترط الفقهاء مرور 12 شهرًا قمرياًّ على المال محل 
الزكاة، ودليل ذلك قوله تعالى: »إن عدة الشهور عند 
اهلل اثنا عشر شهرًا في كتاب اهلل يوم خلق السموات 

واألرض منها أربعة حرم«.

قضية زكوية



47
العدد )4٢( - محرم 143٦هـ

هو  المعتمد  التاريخ  باأن  ال�صعودية  العربية  المملكة  في  للحكم  الأ�صا�صي 
التاريخ الهجري، وا�صتقر عليه ق�صاء اللجنة ال�صتئنافية بالقرار رقم )15( 
لعام 1418هـ، وقد اأكد ذلك خطاب م�صلحة الزكاة والدخل رقم )1/3394( 
القمري  بالحول  بالأخذ  »نفيدكم  الذي ن�س على  وتاريخ 1419/5/22هـــ، 
)الهجري( في حالة وجود عنا�صر وبنود في الح�صابات المقدمة بالتقويم 
ال�صتئنافي  القرار  في  ورد  ما  اأما  القمري(.  الحول  عليها  حال  الميالدي 
الم�صتر�صد به من قبل المكلف فترى الم�صلحة اأن هذا القرار حالة خا�صة 
اأن الأخذ بالحول القمري  لها ظروفها ل يقا�س عليها في حالتنا هذه. كما 
للمكلفين الذين يقومون باإعداد ح�صاباتهم النظامية وفقًا للتاريخ الميالدي 
ل يتعار�س مع مبداأ ال�صتقرار الزكوي؛ لأن قبول تلك الح�صابات من الناحية 
ال�صرعية مجرد ا�صتثناء من الأ�صل، وبهدف اإلى التي�صير على المكلفين هذا 
من ناحية. ومن ناحية اأخرى فاإن جميع عنا�صر الوعاء الزكوي المعدة وفقًا 
للحول الميالدي يكون قد حال عليها الحول القمري تلقائيًّا على اعتبار اأن 
الحول الميالدي اأكبر من الحول القمري بـ 11 يومًا، ما عدا �صافي الربح 
اإليه  اأ�صار  ما  وهو  الحول  له  ي�صترط  فال  لالأ�صل،  تابع  لأنــه  به  يتعلق  وما 
الفقهاء بقولهم ).. ل يلزم على تعليق الحكم بال�صنين ال�صم�صية اإ�صقاط عام 
بال�صنة  المكلف ح�صاباته  تقبل من  الم�صلحة  في نحو ثالثين عاما( وكون 
الميالدية وتحا�صبه على اأ�صا�صها، فاإن ذلك يجب األ يوؤدي اإلى �صقوط حق 

�صرعي، كما في حالة المكلف وبخا�صة مع توافر ال�صروط الأخرى الموجبة 
ل�صتحقاق هذه الفري�صة وهي )الملك التام، النماء حقيقة وتقديرًا، تحقق 
الن�صاب، خلو المال من الحاجة الأ�صلية، وخلوه من الدين( ما تجب معه 
له  الموجبة  ال�صروط  لتحقق  البند  هذا  في  المكلف  على  ال�صرعية  الزكاة 

�صرعًا ونظامًا. 

رأي اللجنة
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي وعلى ال�صتئناف المقدم، وما قدمه 
اأن محور ال�صتئناف يكمن في  الطرفان من دفوع وم�صتندات، تبين للجنة 
طلب المكلف عدم اإ�صافة الأرباح الموزعة اإلى وعائه الزكوي لعام 2004م، 
بحجة اأن هذه المبالغ دفعت فعاًل وخرجت من ذمة ال�صركة واأ�صبحت تحت 
ت�صرف ال�صركاء، اإ�صافة اإلى اأن ال�صنة المالية لل�صركة �صنة ميالدية ومن 
البنود  لجميع  الميالدية  ال�صنة  اأ�صا�س  تتم محا�صبتها على  اأن  ال�صركة  حق 
التي ت�صتمل عليها القوائم المالية وعدم انتقاء بع�س البنود وتطبيق الحول 
الأربــاح  باإ�صافة  الم�صلحة  تتم�صك  حين  في  غيرها،  دون  عليها  القمري 
هو  القمري  الحول  اأن  بحجة  2004م،  لعام  الزكوي  الوعاء  اإلــى  الموزعة 
المعتبر في �صائر العبادات ومنها الزكاة ال�صرعية، واأن هذه الأرباح قد حال 

عليها الحول وهي في ذمة ال�صركة وبالتالي تجب فيها الزكاة.  
توؤخذ  المالية  القوائم  عنا�صر  اأن  ترى  فاإنها  المو�صوع،  اللجنة  وبدرا�صة 
باإجماليها ول يعتّد اأ�صا�صًا بالأحداث المالية التي تم على اأ�صا�صها قيا�س تلك 
العنا�صر، فالقوائم المالية تعك�س كل الأحداث التي تمت خالل العام المالي 
اإفراد حدث مالي  اأو  اإبراز  يتم  اأن  ، ول يمكن  ا  اأم �صم�صيًّ ا  �صواء كان قمريًّ
بعينه واحت�صاب الزكاة عليه منفردًا، فاإّما اأن يوؤخذ بال�صنة القمرية لجميع 
العنا�صر واإّما ال�صنة ال�صم�صية لتلك العنا�صر مجتمعة عند احت�صاب الوعاء 
الزكوي، فلو �صّلمنا جدًل بحولن الحول على التوزيع، فكيف يتم التعامل مع 
الأحداث المالية لإيرادات مح�صلة في الفترة ما بين التقويمين؟ هل تجب 
فيها الزكاة اأم ينتظر اإلى اأن يحول عليها حول جديد؟ وبناًء عليه ترى اللجنة 
اأنه على الرغم من حولن الحول القمري على الأموال الموزعة كربح لدى 
عنا�صر  جميع  على  يكون  الحالة  هذه  في  الزكاة  احت�صاب  اأن  اإل  ال�صركة، 
اللجنة  تــرى  ولــذا  ال�صم�صي،  الحول  عليها  يحول  عندما  المالية  القوائم 
بالأغلبية تاأييد ا�صتئناف المكلف واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�صى به في 

هذا الخ�صو�س.

القرار

لكل ما تقدم قّررت اللجنة ال�صتئنافية ال�صريبية ما يلي:

اأوًل: قبول ال�صتئناف المقدم من المكلف على قرار لجنة العترا�س 
الناحية  مــن  جــدة  فــي  الأولـــى  ال�صريبية  الزكوية  البتدائية 

ال�صكلية.
ثانيًا: وفي المو�صوع:

تاأييد ا�صتئناف المكلف بعدم اإ�صافة الأرباح الموزعة اإلى وعائه 
الزكوي لعام 2004م واإلغاء القرار البتدائي فيما ُق�صي به في 

هذا الخ�صو�س.
وباهلل  المالية،  وزيــر  ت�صديق  بعد  نهائيًا  القرار  هذا  يكون  ثالثًا: 

التوفيق.
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كل جديد

أول استخدام في مباراة النصر واالتحاد

تقنية متطورة لقياس سرعة 
تسديدات الكرة في دوري »جميل« 

اللطيف  عبد  »دوري  القدم،  لكرة  للمحترفين  ال�صعودي  الدوري 
جميل«، �صي�صبح الدوري الرابع في العالم الذي ي�صتخدم تقنية 
خالل  الت�صديدات  �صرعة  قيا�س  خاللها  مــن  ُيمكن  متطورة 
من  القدم  كرة  ع�صاق  كل  �صت�صر  التي  الب�صرى  وهذه  المباراة، 
الدوري  رابطة  عنها  اأعلنت  وداخله،  الأخ�صر  الم�صتطيل  خارج 
وا�صتخدمت  الإلــكــتــرونــي،  موقعها  عبر  للمحترفين  ال�صعودي 
الثامنة من الدوري، وتحديدًا  التقنية الجديدة بدءًا من الجولة 
في مباراة القمة التي جمعت فريقي الن�صر و�صيفه التحاد في 

الريا�س.
الدوري  اإلى  اإدخالها  �صيتم  التي  التقنية  هذه  اأن  الرابطة  اأكدت 
الــدوري،  راعية  جميل  اللطيف  عبد  �صركة  مع  بالتعاون  �صتكون 
وهذه  والتحاد،  الن�صر  مباراة  في  لها  الأولى  التجربة  و�صتكون 
م�صتوى  على  التقنية  هذه  فيها  ت�صتخدم  التي  الأولــى  المرة  هي 
دولة  لأي  ي�صبق  اإذ لم  والإفريقية،  والآ�صيوية  العربية  الدوريات 
التقنية  هــذه  اإدخــال  اآ�صيوية  اأو  اإفريقية  اأو  عربية  كانت  �صواء 

المتطورة اإلى مالعبها.
هي  ــدول  وال العالم،  حول  دول  ثالث  في  التقنية  هذه  ت�صتخدم 
خلف  جهاز  زرع  في  فكرتها  وتتلخ�س  واألمانيا.  وفرن�صا  اإيطاليا 
المرمى تكون مهمته قيا�س �صرعة الت�صديدات واإر�صالها مبا�صرة 
�صرعة  لعر�س  الــمــبــاراة  ملعب  فــي  الــمــوجــودة  ال�صا�صات  اإلــى 
الملعب،  اأر�ــس  على  المباراة  ت�صاهد  التي  للجماهير  الت�صديدة 
نوع  اإ�صافة  هو  التقنية  تلك  تطبيق  وراء  من  الرئي�صي  والهدف 
و�صتتيح  القدم.  للم�صاهدين وجماهير كرة  والت�صويق  المتعة  من 
هذه التقنية لع�صاق الكرة ال�صعودية فر�صة العي�س مع الحدث بكل 
تفا�صيله لحظة بلحظة، كما �صتمكن النقاد والمحللين من ر�صد 

النقاط الفنية كافة اأثناء المباراة.
والعالمية  ــيـــة  الأوروبـ الـــدول  مــن  الــعــديــد  �صتالحق  والمملكة 
با�صتخدام »الرذاذ المتطاير        بدءًا من الجولة العا�صرة من 
الدوري ال�صعودي ومبا�صرة بعد انتهاء كاأ�س الخليج في ن�صختها 

الـ 22.   
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ستطرح في األسواق خالل عامين 

شحن بطارية السيارة خالل 
دقيقتين باستخدام تقنية جديدة

فريق علمي من جامعة نانيانج التكنولوجية في �صنغافورة يبتكر بطارية 
المائة  في   70 بن�صبة  ت�صحن  اأن  يمكن  الكهربائية  لل�صيارات  جديدة 
خالل دقيقتين فقط، فالبطارية يكتمل �صحنها خالل120 ثانية فقط 
ت�صتمر  اأن  للبطارية  ويمكن   . ت�صديقه  ي�صعب  كان  قيا�صي  زمن  وهو 
يعادل  المقدار  وهذا  الأخرى،  البطاريات  اأطول من  المرات  لع�صرات 
�صحنها  ويمكن  ال�صائل  بالوقود  �صيارة  لتزويد  الالزم  الزمن  من  اأقل 
بالكامل خالل خم�س دقائق. و�صيتمكن �صائقو ال�صيارات الكهربائية من 
اإعادة �صحن �صياراتهم في غ�صون ب�صعة دقائق، وهذا ي�صاعدهم على 

زيادة مداها ب�صكل كبير.
البطاريات  عمر  على  اأ�صعاف  بع�صرة  تزيد  لمدة  تعمل  والبطارية 
الم�صتخدمة حاليا وهذا ما يجعلها اقت�صادية جًدا. والمركب الجديد 
اأك�صيد  ثاني  من  الم�صنوعة  النانومترية  اأنابيب  هو  البطارية  في 

التيتانيوم TiO وفيها مادة NTU، التي يتم ا�صتبدال الجرافيت التقليدي 
في بطاريات ليثيوم اأيون مع مادة هالم الجديدة الم�صنوعة من ثاني 
اأك�صيد التيتانيوم، فقد وجد جامعة نانيانج التكنولوجية و�صيلة جديدة        
لتحويل ثاني اأك�صيد التيتانيوم في الأنابيب النانوية ال�صغيرة، لي�صرع 
ي�صمح  ما  الجديدة،  البطارية  في  تجري  التي  الكيميائية  التفاعالت 

ب�صحن فائق ال�صرعة. 
ال�صامة  النفايات  تقلي�س  منها،  اأخرى  فوائد  لها  الجديدة  والبطارية 
بطاريات  من  اأكثر  لل�صحن  قابلة  تكون  التي  البطاريات،  تولدها  التي 
ليثيوم اأيون المتداولة بين الم�صتخدمين، التي عادة ما ت�صتمر نحو 500 

دورة �صحن. 
الأ�صواق  اإلى  �صي�صل  ال�صريع  ال�صحن  بطاريات  من  الجديد  والجيل 

والم�صتخدمين خالل العامين المقبلين.

�صجلت �صركة اأبل الأمريكية براءة اختراع با�صمها لتحويل جوال اآيفون 
"اأبل"  اإلى ريموت كنترول للتحكم في ال�صيارات عن بعد. وتعتمد تقنية 
قرب  مدى  وبح�صب  بال�صيارة،  المحيطة  الم�صافة  تخيل  على  الجديدة 
اإجراء العديد  ال�صيارة، �صيتمكن الم�صتخدم من  م�صتخدم الآيفون من 
من المهام، من بينها فتح اأبواب ال�صيارة وفتح �صندوقها الخلفي وت�صغيل 
تكييف الهواء اأو غلقه. وفكرة التحكم عن بعد لي�صت جديدة في الواقع اإل 
اأن الجديد لديها يكمن في كونها تتيح لأول مرة التحكم في كل ما يوجد 
في محيط الآيفون، فمثال اإذا ما وجدت على م�صافة قريبة من �صيارتك، 

فباإمكانك غلق اأبوابها اأو فتحها بوا�صطة جوالك الآيفون.

تحويل جوال آيفون إلى ريموت 
كنترول للتحكم في السيارات عن بعد
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كل جديد

ال يمكنه حل مسائل التفاضل والتكامل 

تطبيق Photo Math لمساعدة 
الطالب على حل المسائل الرياضية

لمنع انتهاك الخصوصية 

تطبيقات مجانية لحذف 
البيانات بشكل نهائي وآمن

 Photo صركة ميكروبلينك اأطلقت تطبيقا اإلكترونيا جديدا يحمل ا�صم�
Math ويعمل على الهواتف الذكية لم�صاعدة الطالب على حل الم�صائل 
الريا�صية بعد ت�صويرها بكاميرا الهاتف. ويمكن بكل �صهولة لم�صتخدم 
التطبيق اأن يقوم بت�صوير الرموز الريا�صية ثم يقوم بتحليل الم�صائل 
الم�صاألة.  حل  اإلــى  بعدها  لي�صل  ال�صورة  في  الموجودة  المطروحة 
فلدى التطبيق القدرة على قراءة العالمات الح�صابية والك�صور والقوى 

والجذور والمعادلت الخطية الب�صيطة.
بنظام iOS وهواتف  تعمل  التي  »اأبل«  اأجهزة  على  التطبيق  يتوفر 
عام  »اأندرويد«  لأجهزة  المنا�صب  التطبيق  �صدور  ويتوقع  »ويندوز« 

2015 اإل اأن التاريخ المحدد لالإ�صدار لم يعرف بعد.

الم�صائل  من  الكثير  حل  من  الطالب   Photo Math تطبيق  ن  يمكِّ
اأن  يمكنه  ل  اأَنّه  الريا�صيات  اأ�صاتذة  من  عدد  اأكد  لكن  الريا�صية، 
التطبيق  يطور  ربما  لكن  والتكامل،  التفا�صل  لم�صائل  حلول  يقدم 
ليحل تلك الم�صائل في الم�صتقبل القريب. والتطبيق ل يغني الطالب 
عن عناء التفكير في حل الم�صائل الريا�صية المعقدة، فعلى الطالب 
لكثير  ال�صحيح  الحل  اإلى  الو�صول  لكيفية  وفاهمًا  مدركًا  يكون  اأن 
ومعلمات  معلمي  لكل  بالن�صبة  اأ�صا�صي  اأمــر  وهــذا  الم�صائل،  من 
ول  للم�صائل،  النهائي  الحل  اإلــى  الو�صول  كيفية  وهو  الريا�صيات 
يكتفي بالحل فقط دون معرفة الخطوات التي تم التو�صل من خاللها 

اإلى الحل. 

لحذف  التطبيقات  من  بعدد  ال�صتعانة  »اأندرويد«  لم�صتخدمي  ُيمكن 
تلك  ومن  الخ�صو�صية،  انتهاك  ولمنع  ونهائي  اآمــن  ب�صكل  البيانات 
 Secure Erase with ال�صتفادة منها  التي يمكن  المجانية  التطبيقات 
avast، Anti-Theft، Secure Wipe ،3 iShredder. وكل هذه التطبيقات 
بحذف  نقوم  حيث   ، البيانات  لحذف  مجاني  ب�صكل  تحميلها  يمكن 
البيانات اأوًل ومن ثم الكتابة في عناوين الذاكرة التي كانت البيانات 

ت�صغلها ل�صمان عدم و�صول اأي �صخ�س اإليها من جديد. 
 وتم اللجوء اإلى مثل تلك التطبيقات بعد اأن ك�صف خبراء التقنية اأن 
ا�صتعادة �صبط الم�صنع في هواتف »اأندرويد« ل يعني اأن البيانات تم 
حذفها ب�صكل نهائي، حيث تمكنت �صركة اأفا�صت من ا�صتعادة اأكثر من 
40 األف �صورة من هواتف »اأندرويد« الم�صتعملة، التي قامت ب�صرائها 

.eBay من متجر
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للوصول إلى أعلى درجات األمان 

 Pre-Collission Assist تقنية
لتفادي التصادم بين السيارات

اأعلى  اإلــى  الو�صول  اإلــى  ي�صعى  ال�صيارات  ت�صنيع  �صركات  من  عديد 
درجات الأمان في �صياراتهم للحد من        الحوادث المروية، وال�صركة 
الع�صر  ال�صركات  من  الم�صنفة  »فورد«  ال�صيارات  ل�صناعة  العالمية 
تلك  من  واحــدة  العالم  م�صتوى  على  ال�صيارات  �صناعة  في  الأولـــى 
من  الت�صادم  لتفادي  جديدة  لتقنية  ابتكارا  اأعلنت  التي  ال�صركات 
خالل التنبوؤ به قبل حدوثه. »فورد« اأطلقت على تلك التقنية الجديدة 
ا�صم Pre-Collission Assist، و�صممت تلك التقنية لر�صد الم�صاة على 
باحتمال  �صّكها  حال  في  تلقائي  ب�صكل  الفرامل  وا�صتخدام  الطريق 

تورط ال�صائق في حادث ما.
ت�صاعد تقنية Pre-Collission Assist على الك�صف عن المارة اأو اأي �صيء 
وكاميرا  رادار  على  بالعتماد  ال�صيارة  طريق  يعتر�س  اأن  يمكن  اآخر 
اأحد  مع  حادث  اأي  وقوع  احتمال  اكت�صافها  حال  وفي  الطريق.  لم�صح 

المارة اأو اإحدى ال�صيارات تقوم ب�صكل تلقائي بتنبيه ال�صائق، وفي حال 
عدم ا�صتجابة ال�صائق لذلك، يقوم النظام ب�صكل اآلي باإجبار ال�صيارة 
لتفادي  الكاملة  الكبح  قوة  ا�صتخدامه  الفوري من خالل  التوقف  على 
حالت الت�صادم الأمامي ب�صكل كامل اأو على الأقل الحد من �صدتها، 
اأن  يمكن  التي  ال�صدام  تجنب حالت  على  ال�صائقين  ي�صاعد  اأنه  كما 

تحدث في موؤخرة ال�صيارة نتيجة التوقف المفاجئ في كل ال�صرعات.
الب�صري،  العامل  دور  تلغي  اأن  يمكنها  ل   Pre-Collission Assist تقنية 
ولكن  المنخف�صة،  الإ�صاءة  اأو  ال�صعبة  المناخية  الظروف  خا�صة في 
خ�صو�صا  الــحــوادث،  مخاطر  مــن  الحد  فــي  فاعل  دور  لها  �صيكون 
بالن�صبة للمارة، حيث �صتعمل على توظيف هذه التقنية �صمن موديلها 
الجديد مونديو Mondeo 2015 التي تم اإطالقها في اأوروبا هذا العام 

و�صيتم تعميمها على الموديالت القادمة فيما بعد. 
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كل جديد

شراكة بين »بوينج األمريكية« وشركة الطائرات التجارية الصينية        

إنتاج وقود طائرات من زيت الطهي
الطائرات  الطائرات و�صركة  الأمريكية ل�صناعة  بوينج  اأطلقت �صركة 
الطهي  زيت  لتحويل  م�صتركا  تجريبيا  م�صروعا  ال�صينية  التجارية 
الم�صتعمل اإلى وقود للطائرات. ويتخذ الم�صنع الم�صترك بين كّل من 
»بوينج« و�صركة الطائرات ال�صينية مدينة »هانغت�صو« التي تقع جنوب 
ما  �صنويا  الم�صنع  يحول  اأن  المتوقع  ومن  له.  مقرا  ال�صين  �صرقي 
يقارب من 240 األف لتر من زيت الطهي الم�صتعمل اإلى وقود. و�صي�صمح 
هذا الم�صروع ل�صركتي �صناعة الطائرات باختبار فاعلية اإنتاج الوقود 
على  والمتوافر  الرخي�س  الم�صتعمل  الطهي  زيت  با�صتخدام  الحيوي 

نطاق وا�صع. 
تقدر »بوينج« و�صريكتها ال�صينية اأنه من الممكن اإنتاج 1.8 مليار لتر 

من الوقود �صنويا با�صتخدام زيت الطهي الم�صتعمل.
�صينوبك  ل�صركة  تابعا  فرعا  ال�صينية  المدني  الطيران  اإدارة  منحت 
الطائرات من  وقود  لإنتاج  ترخي�صا  للدولة  المملوكة  العمالقة  كورب 
زيت الطهي الم�صتعمل. فزيوت الطهي الم�صتعملة، التي يعاد تدويرها 
ا�صتخدامها على نطاق  ب�صبب  ال�صين،  تمثل م�صكلة �صحية عامة في 
وا�صع في المطاعم. وقد يحتوي زيت الطهي الم�صتعمل المعاد تدويره 
العامين  مــدى  وعلى  �صحي.  غير  يعتبر  ما  وغالبا  �صامة  مــواد  على 
ب�صبب  طويلة  لفترات  بال�صجن  الأ�صخا�س  ع�صرات  عوقب  الأخيرين 
المدن  في  ال�صينيين  الكثير من  اأ�صابت  التي  الزيوت  ا�صتخدام هذه 

الكبرى بالأمرا�س.
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 زيادة عدد دورات الشحن من 500 مرة إلى 10000 

بطارية لشحن الهواتف الذكية في دقيقتين 
واالحتفاظ بالطاقة لمدة 20 عاما

تقنية  طــوروا  �صنغافورة  في  للتكنولوجيا  نانيانج  جامعة  من   باحثون 
هواتفهم  �صحن  من  م�صتخدميها  و�صُتمكن  الطاقة  لتخزين  جديدة 
ت�صل  �صحن  وبن�صبة  دقيقتين  اإلي  ت�صل  معدودة  دقائق  في  المحمولة 
الإنجاز  وتحقق هذا  يتعدى 20 عاما.  تفريغ  وزمن  المائة  في  اإلى 70 
لفريق البحث في الجامعة ال�صنغافورية عبر تطوير بطاريات الليثيوم 
التقليدية؛ لت�صبح اأ�صرع �صحنًا، واأبطاأ تفريغًا، فقد تمكنوا من ا�صتبدال 
ت�صكل  التي  البطاريات،  داخل  الموجودة  التقليدية  الجرافيت  ق�صبان 
الأنود )القطب ال�صالب للبطارية( بق�صبان اأخرى م�صنوعة من مادة 

الهالم الُمتحدة من اأنابيب مكونة من مواد نانوية، ُتعرف بثاني اأك�صيد 
التيتانيوم. وتلك الأنابيب اأدق بمقدار األف مرة من )�صعرة( اإن�صان، ومن 
ثم فاإنها ُت�صرع من عمليات انتقال الإلكترونات، والأيونات من البطارية 
واإليها؛ مما ي�صهم في خف�س زمن ال�صحن، وتقليل زمن التفريغ، وهذه 
التقنية الجديدة �صت�صهم في زيادة عدد دورات ال�صحن من 500 مرة 
في بطاريات الليثيوم )الأيون العادية( اإلى 10000 مرة في البطاريات 
نظرًا لرخ�س  اأ�صعارها،  الجديدة برخ�س  البطارية  وتمتاز  الجديدة. 

اأ�صعار المواد الأولية التي ُت�صنع منها والموجودة في التربة.
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Minister of Finance 
honors Sir Mark 
Moody-Stuart and DZIT
The Minister of  Finance, Dr. Ibrahim Alassaf  after the 
inauguration of   the Fifth Meeting of  the Middle East/ North  
Africa Tax Forum, Honored Sir Moody-Stuart the Honorary Co-
Chairman  for ITIC and DZIT which is represented by the forum’s 
chairman, General Director of  the Department of  Zakat and 
Income Tax, Mr. Ibrahim Mohammed Almofleh and  gave them a 
memorial souvenir shield for this memorable occasion. Additionally 
Mr. Ibrahim Mohammed Almofleh have handed the Minister of 
Finance, the forum’s sponsor a memorial souvenir shield for this 
occasion.
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Opens In Riyadh 10-13 November
Minister of Finance 
Opens The Fifth 
Meeting of The 
Middle East / North 
Africa Tax Forum
 
The Minister of  Finance Dr. Ibrahim Al-Assaf  opens in Riyadh 
the Fifth Annual Conference of  the Tax Forum for the Middle 
East and North Africa, which is organized by the Department 
of  Zakat and Income tax in collaboration with the International 
Tax and Investment Centre ITIC. His Excellency will deliver 
a speech at the opening ceremony welcoming the senior 
officials in the tax policy from the participating countries 
and experts from the local and international authorities and 
businessmen participating in the conference.
Mr. Mark Moody, the Honorary President of  the International 
Tax and Investment Centre ITIC, will deliver a speech at the 
opening ceremony of  the conference. 
The three-day conference will discuss a number of  important 
tax issues, such as the global tax policy and the strategies of 
countries in the Middle East and North Africa to respond to 
and the new developments in taxes imposed on the industry 
of   extraction of  natural resources. The papers presented 
in the conference will discuss the methods adopted by the 
tax authorities to assess the foreign exchange risk and 
tax audit risk management in the Middle East and North 
Africa, as well as cross-border taxes for the Islamic financial 
transactions, as well as the value-added tax policy and their 
implementation method and other important tax subjects. 
With respect to the Zakat, the participants in the conference 
will attend a paper entitled: Zakat Applications – Experience 
of  the Kingdom of  Saudi Arabia and the lessons learned from 
other countries in the region, which will be presented by Mr. 
Saleh Al-Awaji, Deputy General Director of  the Department 
of  Zakat and Income Tax, in the big meeting room in the 
Department.  
It should be noted that the Fourth Conference of  the Forum 
was held in Tunisia last year and the delegation of  the 
Department of  Zakat and Income Tax in the conference was 
headed by Mr. Ibrahim Al-Mofleh.
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For these situations, it would be helpful to provide simpler and 
clearer guidance on the application of  transfer pricing methods, 
including profit splits in the context of  global value chains. 
The possible need to adapt CFC rules to the digital economy: 
Although CFC rules vary significantly from jurisdiction to 
jurisdiction, income from digital products and services provided 
remotely is frequently not subject to current taxation under 
CFC rules. Such income may be particularly mobile due to the 
importance of  intangibles in the provision of  such goods and 
services and the relatively few people required to carry out online 
sales activities. Accordingly, a multinational enterprise in a digital 
business can earn income in a CFC in a low-tax jurisdiction by 
locating key intangibles there and using those intangibles to sell 
digital goods and services without that income being subject to 
current tax, even if  the CFC itself  does not perform significant 
activities in its jurisdiction. In developing recommendations 
regarding the design of  CFC rules, consideration should be given 

7

to CFC rules that target income typically earned in the digital 
economy, such as income earned from the remote sale of  digital 
goods and services. 
Addressing opportunities for tax planning by businesses engaged 
in VAT-exempt activities: The digitization of  the economy has 
greatly facilitated the ability of  businesses to acquire a wide range 
of  services and intangibles from suppliers in other jurisdictions 
around the world and to structure their operations in a truly global 
manner. These developments have allowed exempt businesses to 
avoid or minimize the amount of  unrecoverable VAT they incur on 
the inputs used for their exempt activities. The implementation of 
Guidelines 2 and 4 of  the OECD’s International VAT/GST Guidelines 
on place of  taxation of   B2B supplies of  services and intangibles 
will minimize BEPS opportunities for supplies of  remotely 
delivered services made to exempt businesses, including exempt 
entities that operate through establishments (“branches”) in 
multiple jurisdictions.
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seller of  tangible products or an online provider of  advertising 
services uses the sales force of  a local subsidiary to negotiate 
and effectively conclude sales with prospective large clients. 
The importance of  intangibles, the use of  data, and the spread 
of  global value chains, and their impact on transfer pricing: 
Companies in the digital economy rely heavily on intangibles in 
creating value and producing income. A key feature of  many 
BEPS structures adopted by participants in the digital economy 
involves the transfer of  intangibles or rights to intangibles to 
tax-advantaged locations. Further, it is then often argued that 
these contractual allocations, together with legal ownership 
of  intangibles, justify large allocations of  income to the entity 
allocated the risk even if  it performs little or no business activity. 
Often this is accomplished by arguing that other entities in the 
group are contractually insulated from risk so that a low-tax 
affiliate is entitled to all residual income after compensating other 
low risk group members for their functions even if  this affiliate 

has no capacity to control the risk. In addition to the existing 
transfer pricing guidelines, the BEPS work in the area of  transfer 
pricing should take these issues in account and also consider 
the relationship between that work and the heavy reliance on 
collection, analysis and monetisation of  data that characterizes 
many companies in the digital economy. In addition, work in this 
area should devote attention to the implications of  the increased 
integration of  MNEs and the spread of  global value chains, in 
which various stages of  production are spread across multiple 
countries. In this context, the work should evaluate the need for 
further reliance on functional analysis (assets used, functions 
performed, and risks assumed) and on value chain analysis 
and should also address situations where comparables  are not 
available because of  the structures designed by taxpayers and 
the unique intangibles involved. In specific situations the functional 
analysis may show that the use of  profit split methods or valuation 
techniques (e.g., discounted cash flow method) is appropriate. 
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are taxed at more favorable rates, or not taxed at all, will be 
addressed by ongoing work in the context of  the OECD’s BEPS 
Project. This will help restore taxing rights at the level of  both the 
market jurisdiction  and  the jurisdiction of  the ultimate parent 
company. Taxation in the market jurisdiction should be restored by 
preventing Treaty Abuse and Preventing the Artificial Avoidance 
of  PE Status. Taxation in the ultimate residence jurisdiction 
should be restored by strengthening CFC rules. Both market 
and residence taxation should be restored by neutralizing the 
effects of  Hybrid Mismatch   Arrangements, by limiting the base 
erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments, by 
countering harmful Tax Practices more effectively, and by assuring 
that transfer pricing outcomes are in line with the value creation. 
In the context of  Vat, under certain conditions opportunities for 
tax planning by businesses and corresponding BEPS concerns for 
governments may arise to the extent that OECD’s Guidelines on 
place of  taxation for B2B supplies or services and intangibles are 
not implemented. 
Work on the OECD’s BEPS Project also must examine a number 
of  issues specifically linked to the digital economy, its business 
models and its key features. OECD’s Task Force has identified 
certain specific issues generated by the key features of  the digital 
economy that warrant attention from a tax perspective. Work on 
the actions of  the BEPS Action Plan will take these issues into 
account to ensure that the proposed solutions fully address BEPS 
in the digital economy. These include: 
Ensuring that core activities cannot inappropriately benefit from 
the exception from PE status, and that artificial arrangements 
relating to sales of  goods and services cannot be used to avoid PE 
status. The work on Action 7 (Preventing the Artificial Avoidance 
of  PE Status) should consider whether certain activities  that were 
previously considered preparatory or auxiliary for the purposes 
of  these exceptions may be increasingly significant components 
of  businesses in the digital economy. If  so, the work should also 
consider the circumstances under which such activities may be 
considered core activities and whether a reasonable, administrable 
rule to this effect can be developed. For example, that work should 
consider whether and under what circumstances the maintenance 
of  a local warehouse may constitute a core activity such that it 
should be outside the scope of  the exceptions in Article 5 of  the 
OECD Model Tax Convention. In addition to broader tax challenges, 
these issues raise BEPS concerns when the lack of  taxation in the 
market county is coupled with techniques that reduce or eliminate 
tax in the country of  the recipient or of  the ultimate parent. 
The work would also consider whether and how the definition of 
permanent establishment may need to be modified to address 
circumstances in which artificial arrangements relating to the 
sales of  goods or services of  one company in a multinational 
group effectively result in the conclusion of  contracts, such that 
the sales should be treated as if  they had been made by that 
company. This would be relevant where, for instance, an online 
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Taxation of the Digital Economy (2)
Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) 
Issues in the Digital 
Economy and How to 
Address Them 
While the digital economy does not generate unique base erosion and profit 
shifting (BEPS) issues, some of  its key features exacerbate BEPS risks. A 
number of  tax and legal structures can be used to implement business models 
in the digital economy. These structures highlight existing opportunities to 
achieve BEPS to reduce or eliminate tax in jurisdictions across the whole 
supply chain, including both market and residence countries.  For example, the 
importance of  intangibles in the context of  the digital economy, combined with 
the mobility of  intangibles for tax purposes under existing tax rules, generates 
substantial issues in the area of  direct taxes. Further, the ability to centralize 
infrastructure at a distance from a market jurisdiction and conduct sales of 
goods and services into the market from a remote location, combined with 
increasing ability to conduct substantial activity with minimal use of  personnel, 
generates potential opportunities to achieve BEPS by fragmenting physical 
operations to avoid taxation. Some of  the key characteristics of  the digital 
economy also exacerbate risks of  BEPD in the context of  indirect taxation, in 
particular in relation to businesses that perform VAT exempt activities (exempt 
businesses).
These BEPS risks are being addressed in the context of  OECD’s BEPS 
Project. Structures aimed at artificially shifting profits to locations where they 
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Editorial

His Excellency Minister of  Finance, Doctor Ibrahim 
AbdulAziz Al-Assaf, has inaugurated the fifth annual 
meeting of  the Middle East/North Africa Tax Forum 
hosted by the Kingdom of  Saudi Arabia. The Department 
of  Zakat and Income Tax and the International Tax and 
Investment Center in Washington D.C. have cooperatively 
organized the meeting in Riyadh in the period 10 
– 13 November, 2014.  The event has addressed 
important tax issues with participation of  regional tax 
administrations and some of  the world’s well-known 
tax professionals and experts. The forum provided an 
excellent opportunity to exchange expertise and to be 
acquainted with significant contemporary tax issues 
and how to address them. The agenda’s topics focus 
on the issue of  tax base erosion and profit shifting 
that starts to threaten jurisdictions’ revenues and 
tax justice and on how to counter such problem. This 
issue has become an international one that draws 
the attention of  the G-20 and other international and 
regional organizations. The G-20 has assigned this 
task to the OECD which has prepared a 15-item action 
plan that addresses all aspects of  tax base erosion and 
profit shifting, with input from all G-20 members and 
other stakeholders. The Kingdom participates in some 
technical task forces/committees that work on this plan. 
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العدد الثاني واألربعون  - محرم 1436 هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

Opens In Riyadh 10-13 November

Minister of Finance Opens
 The Fifth Meeting of The Middle

East / North Africa Tax Forum

المنتدى الضريبي الخامس 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصلحة تشارك 
بمؤتمر اتحاد السلطات 
الضريبية للدول االسالمية

اجتماع المدراء 
الثالث عشر في 
مكة المكرمة


